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 ✚ Η Νοσηλευτική εκπαίδευση 
δε μπορεί να περιμένει

 ✚ Νέα διοικητικά όργανα 
στην Ομοσπονδία μας

 ✚ Αλλαγές στη Βαθμολογική 
& Μισθολογική Εξέλιξη των 
Δημοσίων Υπαλλήλων αναλυτικές πληροφορίες - τελευταία νέα



Ή ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ KATI ΔΙΑΦOΡΕΤΙΚO;

ΧΑΠΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ZYPADHERA 210 mg, 300 mg και 405 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει παμοϊκή μονοϋδρική ολανζαπίνη ισοδύναμη με 210 mg, 300 mg ή 405 mg ολανζαπίνης, 
αντίστοιχα. Μετά την ανασύσταση κάθε ml εναιωρήματος περιέχει 150 mg ολανζαπίνη. Θεραπευτικές ενδείξεις: Για τη θεραπεία 
συντήρησης ενήλικων ασθενών με σχιζοφρένεια οι οποίοι είχαν σταθεροποιηθεί ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της οξείας θεραπείας 
με από του στόματος ολανζαπίνη. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το ZYPADHERA 210mg, 300mg και 405mg κόνις και διαλύτης για 
ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης δεν πρέπει να συγχέεται με την ολανζαπίνη 10 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Δοσολογία: 
Οι ασθενείς, αρχικά θα πρέπει να έχουν λάβει από του στόματος ολανζαπίνη, πριν τη χορήγηση του ZYPADHERA, για να επιτευχθεί 
ανεκτικότητα και ανταπόκριση. Για να προσδιοριστεί η πρώτη δόση ZYPADHERA για όλους τους ασθενείς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
δοσολογικό σχήμα στον Πίνακα 1: Συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα και συσχέτιση της από του στόματος χορηγούμενης ολανζαπίνης και 
του ZYPADHERA

Στοχευόμενη δόση από του στόματος 
ολανζαπίνης 

Συνιστώμενη αρχική δόση 
ZYPADHERA

Δόση συντήρησης μετά από 2 μήνες 
θεραπείας με ZYPADHERA

10 mg/ημερησίως
210 mg/2 εβδομάδες 
ή 405 mg/4 εβδομάδες

150 mg/2 εβδομάδες 
ή 300 mg/4 εβδομάδες

15 mg/ημερησίως 300 mg/2 εβδομάδες
210 mg/2 εβδομάδες 
ή 405 mg/4 εβδομάδες 

20 mg/ημερησίως 300 mg/2 εβδομάδες 300 mg/2 εβδομάδες 

Προσαρμογή της δόσης Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία υποτροπής  κατά τη διάρκεια του πρώτου ενός 
έως δύο μηνών θεραπείας. Μετά την κλινική επαναξιολόγηση, η δόση μπορεί να ρυθμιστεί με εύρος δόσεων από 150 mg έως 300 mg κάθε 
2 εβδομάδες ή από 300 mg έως 405 mg κάθε 4 εβδομάδες (Πίνακας 1). Συμπληρωματική χορήγηση με από του στόματος ολανζαπίνη δεν 
εγκρίθηκε σε διπλές-τυφλές κλινικές μελέτες. Εάν η συμπληρωματική χορήγηση με από του στόματος ολανζαπίνη ενδείκνυται κλινικά, τότε 
η συνδυασμένη συνολική δόση ολανζαπίνης και από τις δύο μορφές δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη μέγιστη δόση της από του 
στόματος ολανζαπίνης των 20 mg/ημερησίως. Τρόπος χορήγησης ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΜΥΪΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ. ΝΑ ΜΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ 
Ή ΥΠΟΔΟΡΙΑ από επαγγελματία υγείας εκπαιδευμένο στην κατάλληλη τεχνική ένεσης και σε χώρους όπου η παρακολούθηση μετά την 
ένεση και η παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας μπορούν να παρασχεθούν σε περίπτωση υπερδοσολογίας. Μετά από κάθε ένεση, 
οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται σε χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό για 
τουλάχιστον 3 ώρες για σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας από ολανζαπίνη. Αμέσως πριν από την έξοδο από τους χώρους παροχής 
υγειονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής είναι σε ετοιμότητα, πνευματικά προσανατολισμένος και δεν παρουσιάζει 
σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας. Εάν υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας, θα πρέπει να συνεχιστεί η στενή ιατρική επίβλεψη και 
παρακολούθηση μέχρι η εξέταση να δείξει ότι τα σημεία και τα συμπτώματα έχουν παρέλθει. Για τους ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία 
ή συμπτώματα σχετιζόμενα με την υπερδοσολογία ολανζαπίνης το χρονικό διάστημα παρακολούθησης των 3 ωρών θα πρέπει να παραταθεί 
όπως κρίνεται κλινικά απαραίτητο. Aντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Aσθενείς με κίνδυνο 
εμφάνισης γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Eιδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Πρέπει να λαμβάνεται ειδική προσοχή 
στην εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής ένεσης έτσι ώστε να αποφευχθεί η από αμέλεια ενδοαγγειακή ή υποδόρια ένεση. Σύνδρομο 

μετά από ένεση Κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, αντιδράσεις με σημεία και 
συμπτώματα που σχετίζονται με υπερδοσολογία ολανζαπίνης, παρουσιάστηκαν σε ασθενείς μετά από ένεση με ZYPADHERA. Οι αντιδράσεις 
αυτές παρουσιάστηκαν σε ποσοστό < 0,1 % των ενέσεων και σε περίπου 2 % των ασθενών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς 
παρουσίασαν συμπτώματα καταστολής (που κυμαίνονταν από μέτρια σε σοβαρότητα έως και κώμα) και/ή παραλήρημα (που περιλαμβάνει 
σύγχυση, αποπροσανατολισμό, διέγερση, άγχος και άλλη νοητική δυσλειτουργία). Άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν 
εξωπυραμιδικά συμπτώματα, δυσαρθρία, αταξία,  επιθετικότητα, ζάλη, αδυναμία, υπέρταση και σπασμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
τα αρχικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με την αντίδραση αυτή εμφανίστηκαν μέσα σε 1 ώρα μετά από την ένεση και σε όλες τις 
περιπτώσεις αναφέρθηκε πλήρης ανάρρωση μέσα σε 24 - 72 ώρες μετά από την ένεση. Αυτές οι αντιδράσεις παρατηρήθηκαν σπάνια (< 1 
για κάθε 1.000 ενέσεις) εντός των 1-3 πρώτων ωρών και πολύ σπάνια (< 1 για κάθε 10.000 ενέσεις) μετά τις 3 ώρες. Αμέσως πριν από 
την έξοδο του ασθενή από τους χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής είναι σε ετοιμότητα, 
έχει αίσθηση προσανατολισμού και δεν παρουσιάζει σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας. Εάν υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας, η 
στενή ιατρική επίβλεψη και η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστούν μέχρι η εξέταση να δείξει ότι τα σημεία και τα συμπτώματα έχουν 
παρέλθει. Για τους ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία ή συμπτώματα σχετιζόμενα με την υπερδοσολογία ολανζαπίνης το χρονικό διάστημα 
παρακολούθησης των 3 ωρών θα πρέπει να παραταθεί όπως κρίνεται κλινικά απαραίτητο. Για το υπόλοιπο της ημέρας μετά από την 
ένεση, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται ανάλογα, για να είναι σε επαγρύπνηση για σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας 
δευτερεύοντα των μετά την ένεση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, να είναι σε θέση να ζητήσουν βοήθεια εάν χρειαστεί και να μην 
οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές. Συστήνεται προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης για την αποφυγή υπερβολικής καταστολής 
και καρδιοαναπνευστικής καταστολής εάν παρεντερικώς χορηγούμενες βενζοδιαζαπίνες είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των μετά την 
ένεση ανεπιθύμητων ενεργειών. Ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με το σημείο της ένεσης Η συνηθέστερα αναφερόμενη ανεπιθύμητη 
ενέργεια στο σημείο της ένεσης ήταν το άλγος. Η πλειοψηφία των αντιδράσεων αναφέρθηκαν από ‘ήπιας’ έως ‘μέτριας’ σοβαρότητας. 
Στην περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητης ενέργειας σχετιζόμενης με το σημείο της ένεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 
για να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά. Aνεπιθύμητες ενέργειες: Ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί με την παμοϊκή 
ολανζαπίνη Περιστατικά συνδρόμου μετά την ένεση έχουν παρουσιαστεί με τη χορήγηση του ZYPADHERA και οδηγούν σε συμπτώματα 
σχετιζόμενα με υπερδοσολογία με ολανζαπίνη. Άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν εξωπυραμιδικά συμπτώματα, 
δυσαρθρία, αταξία, επιθετικότητα, ζάλη, αδυναμία, υπέρταση και σπασμούς. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς 
που λάμβαναν ZYPADHERA ήταν παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν στους ασθενείς που λάμβαναν από του στόματος ολανζαπίνη. 
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση 
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου 
του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες Διάρκεια ζωής 2 χρόνια. Μετά από την ανασύσταση στο φιαλίδιο: 24 ώρες. Εάν το προϊόν δε χρησιμοποιηθεί 
αμέσως, πρέπει να ανακινηθεί δυνατά για να ανασυσταθεί. Μόλις απομακρυνθεί από το φιαλίδιο μέσα στη σύριγγα, το εναιώρημα θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Η χημική και φυσική σταθερότητα του εναιωρήματος στα φιαλίδια έχει αποδειχθεί για 24 ώρες στους 20-25 °C. 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Μην ψύχετε ή καταψύχετε. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ AΔEIΑΣ KYKΛOΦOPIAΣ Εli Lilly Nederland 
B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Ολλανδία. APIΘMΟI ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/479/001 EU/1/08/479/002 EU/1/08/479/003 
HMEPOMHNIA ANAΘEΩPHΣHΣ TOY KEIMENOY Απρίλιος 2014 Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι 
διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu και στην ιστοσελίδα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-
ΛΙΛΛΥ, www.lilly.gr. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. 
ΤΙΜΕΣ: 210mg Ν.Τ. 111,92€, Λ.Τ. 158,93€,  300mg Ν.Τ.163,69€, Λ.Τ. 228,44€, 405mg Ν.Τ. 219,97€, Λ.Τ. 291,83€. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: 100%.

Σκόνη Oλανζαπίνης και ∆ιαλύτης για 
 Ενέσιµο Εναιώρηµα Παρατεταµένης Αποδέσµευσης
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Η αξιόπιστη λύση στην ανδρική ακράτεια 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Ο περιπεϊκός καθετήρας Conveen® Optima αποτελεί μια 
εναλλακτική λύση σε σχέση με τις πάνες ακράτειας και τους 
μόνιμους ουρηθρικούς καθετήρες, παρέχοντας:
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Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε. - Απ. Αντιπρόσωπος Coloplast A/S, Έδρα: Γκιώνας 1Α, Τ.Κ. 144 51 Μεταμόρφωση -www.coloplast.gr
Τα Coloplast και Conveen είναι σήματα κατατεθέντα της Coloplast A/S. © 2015-09. Τα δικαιώματα διατηρεί η Αν. Μαυρογένης Α.Ε.

•	 Αξιόπιστο και φιλικό στο δέρμα κολλητικό

•	 Μοναδικά χαρακτηριστικά κατά των διαρροών

•	 Υλικό που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του πέους, 
επιτρέπει την άδηλη αναπνοή του δέρματος, βοηθά στην 
αποτελεσματική εφαρμογή και εύκολη απομάκρυνση
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Editorial 
Η Νοσηλευτική εκπαίδευση 

δε μπορεί να περιμένει

επΙΚαΙΡοΤΗΤα

Εκλογές ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ. 
Νέα Διοικητικά Όργανα 

Νοσηλευτική Διακήρυξη

Ευχές Ροκ & Αγωνιστικές

Αλλαγές στη Βαθμολογική 
και Μισθολογική Εξέλιξη 

των Δημοσίων Υπαλλήλων

Προχειρότητα και έλλειψη 
στρατηγικού σχεδιασμού 

από  το Υπουργείο Υγείας

Κινητοποιήσεις των νοση-
λευτών στην Κύπρο

Ασφαλιστικό - Αξιολόγηση

Δίπλα στους Κύπριους 
Συναδέλφους μας

Αγωγή Υγείας σε σχολεία... 
και οι Πρώτες Βοήθειες 

γίνονται παιχνίδι

επΙΚαΙΡοΤΗΤα

Επικίνδυνες, αντισυνταγματικές, πρόχειρες και προβληματικές δια-
τάξεις για τη Δημόσια Υγεία

ΟΟΣΑ: Η καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας στην Ελλά-
δα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη από την κρίση

Δίπλα στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται

Αξιολόγηση υποψηφιών για τη διοίκηση των νοσοκομείων

Η λειτουργία του ΕΣΥ απειλείται με κατάρρευση

Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού σε νοσοκομεία της Κρήτης

Πολύμηνες αναμονές για ακτινοθεραπεία στα Δημόσια Νοσοκομεία

Κέντρα Κοινότητας - τα «ΚΕΠ» για ευάλωτες ομάδες πολιτών
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ΤΡΙMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ
Βασ. Σοφίας 117, 11521 Αθήνα
Τηλ.: 210 64 69 802, 
Fax: 210 64 69 286
www.pasyno.gr / ΚΩΔ: 8184

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 
Αριστείδης Δάγλας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριστείδης Δάγλας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γιώργος Μητρόπουλος

ΤευΧοσ: 
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συνεΔΡΙο

9ο πανελλΗνΙο &  
8ο πανευΡωπαϊΚο 

επΙσΤΗΜονΙΚο & επαγγελΜαΤΙΚο 
νοσΗλευΤΙΚο συνεΔΡΙο 

ΤΗσ ενωσΗσ νοσΗλευΤων ελλαΔοσ 
τελευταία νέα - αναλυτικές πληροφορίες 

επαγγελΜαΤΙΚα

περικοπές επιδόματος επικίνδυνης 
& ανθυγιεινής εργασίας

υπολογισμός  μηνιαίων αποδοχών

έπίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής 
εργασίας στα νπιδ των οτα

έκπαιδευτική Άδεια

π.έ.δ.υ. - νυχτερινή Βάρδια

αξίωση καταβολής επιδόματος θέσης ευθύνης

ο εφημερεύων νοσηλευτής

αποσπάσεις για συνυπηρέτηση 
κατά την περίοδο δοκιμότητας

έπίδομα ανθυγιεινής εργασίας 
κατά την άδεια λοχείας και μητρότητας

έξαιρέσεις από το κυκλικό ωράριο

30

38

39
39
40
41
42
42
43

44
45

Για τους Συγγραφείς: Οι Συνδρομητές μας που επιθυμούν τη δημοσίευση 
κειμένων τους στο περιοδικό, παρακαλούνται να αποστέλλουν τα κείμενα 
μέσω e-mail, γραμμένα σε Word 6.0-9.0 (Office 95/97/2000/2003/2007) 
για Windows 95/98/2000/2003/2007 ή έστω σε μορφή Plain Text (ASCII) 
και τυπωμένα σε δύο (2) αντίτυπα. Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικά τα συστήματα Vancouver και Harvard. 

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν αναγκαστικά θέσεις του περιοδι-
κού. Ο Σύγχρονος Νοσηλευτής αποκτά αυτόματα το copyright των κειμέ-
νων, πινάκων, σχεδίων και φωτογραφιών. Δισκέτες, φωτογραφίες κ.λ.π. 
δεν επιστρέφονται, ανεξαρτήτως δημοσίευσης ή όχι.

συνΤαΚΤΙΚΗ επΙΤΡοπΗ:
Λάμπρος Μπίζας 
Δημήτρης Σκουτέλης 
Γεώργιος Αβραμίδης 
Κωνσταντία Μπελαλή 
Δημήτρης Πιστόλας 
Μιχάλης Μαντζανάς
Εύη Κακλαμάνου 
Γεώργιος Αρβανίτης
Ελένη Αλμπάνη
Γεώργιος Δραχτίδης
Νικόλαος Παπανδρέου
Γεώργιος Ίντας

 
 
Δημοσθένης Σαληκίδης
Απόστολος Κωτσής
Σοφία Τάνη
Παναγιώτης Κοσκινάς
Ιωάννης Μπακέλας
Γεώργιος Μπαλιόζογλου
Ανδριάνα Θεοδωρακοπούλου
Παντελής Στεργιάννης
Βαρβάρα Γαρδίκου
Χριστίνα Πασαλή
Γεωργία Χονδρού

ΔΙανεΜεΤαΙ ΔωΡεαν σΤα ΜελΗ 

ΦΩτοΓραΦια έΞΩΦυλλου
Kotsovolos Panagiotis / Shutterstock.com
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Όλοι όσοι έχουμε σχέση με τα κοινά της Νοσηλευτικής, 
είτε ως κλινικοί νοσηλευτές, είτε ως εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι, 
έχουμε ασχοληθεί ή έχουμε έστω σχολιάσει την ιδιορρυθμία της  

ελληνικής  νοσηλευτικής εκπαίδευσης και τις στρεβλώσεις που αυτή προκαλεί 
στην άσκηση του επαγγέλματος και στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία των πτυχι-
ούχων της.

Η γενναία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της δεκαετίας του ’80, όταν δηλαδή 
μεταφέρθηκαν οι Ανώτερες Σχολές των νοσοκομείων, αρχικά στα ΚΑΤΕΕ και 
μετέπειτα στα ΤΕΙ, δεν ολοκληρώθηκε επαρκώς, διαιωνίζοντας μέχρι σήμερα 
έναν απαράδεκτο δυϊσμό που μόνο προβλήματα και εντάσεις δημιουργεί. 

Τα κατεστημένα  συμφέροντα, ο φόβος για την απώλεια των καθηγητι-
κών θέσεων, η μικροπολιτική αντιμετώπιση του ζητήματος από τους εκάστοτε 
υπουργούς, η ακόρεστη δίψα του ιατρικού κλάδου για την κατάληψη εδρών 
σε πανεπιστημιακά τμήματα, οι έριδες που πάντοτε ευδοκιμούσαν μεταξύ των 
«αντιμαχόμενων» πλευρών και μια σειρά από άλλα ιδιαίτερης χροιάς θέματα 
που δεν είναι του παρόντος να παρουσιαστούν, οδήγησαν τη νοσηλευτική εκ-
παίδευση σε αδιέξοδο. Αν προσθέσουμε στα παραπάνω τη νομοθετική Βαβέλ 
των αναφερόμενων ετών επί του θέματος και την ατυχή εκπροσώπηση του 
κλάδου στα αρμόδια όργανα από αυτόκλητους μεσσίες παντελώς άσχετους με 
το αντικείμενο, τότε γίνεται απολύτως κατανοητό γιατί μετά από 30 χρόνια μι-
λάμε ακόμα για την ανάγκη ενιαίας πανεπιστημιακής νοσηλευτικής εκπαίδευσης. 

 Η διεθνής νοσηλευτική κοινότητα προτείνει ως ελάχιστο προσόν για την 
άσκηση της νοσηλευτικής το πανεπιστημιακό πτυχίο. Η χώρα μας καλείται να 
απαντήσει εποικοδομητικά στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται στο νέο δι-
εθνές περιβάλλον της εκπαίδευσης αλλά ταυτόχρονα να προσαρμόσει τις δικές 
της δομές στα αντίστοιχα πρότυπα και διαδικασίες. Η εξέλιξη της Νοσηλευτικής 
επιστήμης, της τεχνολογίας, το ευρωπαϊκό καθεστώς στα κράτη – μέλη με την 
ενιαία Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική εκπαίδευση (πλην της Γερμανίας και Αυ-
στρίας), η δήλωση του ενιαίου τίτλου Νοσηλευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
το άρθρο 5 του Ν.1579/85 και η ψήφιση του Νόμου 3204/2003 περί άσκησης 
ελευθέρου επαγγέλματος και οι βασικές τομεακές Κοινοτικές Οδηγίες (77/451, 
77/452, 77/453 Ε.Ο.Κ.), επιβάλλουν την ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Νο-
σηλευτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Η ΕΝΕ πρωτοστατεί επί σειρά ετών, διακηρύσσοντας την ανάγκη της ομογε-
νοποίησης της νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε μια ενιαία πανεπιστημιακή βαθμί-
δα, με την κατάργηση της σχολής των Επισκεπτών Υγείας και της Μαιευτικής και 
ταυτόχρονη ενσωμάτωση των γνωστικών τους αντικειμένων σε αντίστοιχες 
νοσηλευτικές ειδικότητες, όπως εξάλλου συμβαίνει παγκοσμίως. 

Παράλληλα, αναστολή της λειτουργίας όλων των Τμημάτων Νοσηλευτικής 
των ΤΕΙ και δημιουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων όπου υπάρχει αντίστοιχη 
έδρα Ιατρικής Σχολής, δηλαδή στο ΕΚΠΑ,  Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Πα-
τρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Δημοκρίτειο Θράκης και Θεσσαλίας.

Οι εξελίξεις έχουν πλέον δρομολογηθεί με τη σύμφωνη γνώμη όλων των 
εμπλεκομένων εκπαιδευτικών φορέων, που για πρώτη φορά εμφανίζονται 
αποφασισμένοι να τα καταφέρουν. 

Με την ΕΝΕ ως εγγυητή και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
να δείχνει ότι έχει αντιληφθεί πλήρως τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος, θα 
οπλιστούμε με αισιοδοξία και αγωνιστικότητα, ώστε η σύγχυση και η κακοδαι-
μονία του παρελθόντος να απαλειφθεί δια παντός από το εκπαιδευτικό στερέ-
ωμα της Νοσηλευτικής.

Το οφείλουμε εξάλλου στις γενιές που έρχονται. 2

Η
Νοσηλευτική 
εκπαίδευση 

δε μπορεί να 
περιμένει

Γράφει o   
αριστείδης δάγλας,  

Γ. Γ. έ.ν.έ., πρόεδρος πασυνο - έσυ



Ενεργό επουλωτικό πλέγμα 

Απορροφητικο

Ατραυματική σιλικόνη

  

Το μοναδικό επίθεμα που συνδυάζει , κατά τη διαδικασία επούλωσης, την αποτελεσματικότητα 
της λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας (TLC), το υψηλής απορροφητικότητας αφρώδες και την 
φιλικότητα προς το δέρμα του περιμετρικού κολλητικού σιλικόνης.
Η σειρά προϊόντων URGOTUL προσφέρει μία πλήρη γκάμα επιθεμάτων για τη βελτιστη 
επούλωση των ελκών.  

Τριπλή δράση

Νεο

1

2

3

Νεο URGOTUL ABSORB BORDER ορατη αποτελεσματικοτητα

URGOTUL

CLOSE

ΓΕΝΙΚΗΧΗΜΙΚΩΝ * Αυγής 60 Κηφισιά 14564, www.gcp.gr, info@gcp.gr, 800 500 5150
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Στις 19 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα, 
στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 
διενεργήθηκαν οι εκλογές της Ομοσπονδίας των 

Νοσηλευτών του ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - ΕΣΥ), για την ανάδειξη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Με ενιαίο ψηφοδέλτιο, πέρα και έξω από κομματικές 
γραμμές και συμφέροντα, σε ένα κλίμα ομοψυχίας και αλ-
ληλεγγύης, η εκλογική διαδικασία κύλησε ομαλά και οι αντι-
πρόσωποι των Νοσηλευτών από τα πρωτοβάθμια σωματεία 
της χώρας, προσήλθαν στην κάλπη, για να εκφράσουν την 
προτίμησή τους, μεταξύ των υποψηφίων.

Η μαζική προσέλευση από όλη την Ελλάδα που ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία παρά τις όποιες δυσκολίες, με τη συμμετοχή 
των εκλεκτόρων από τα 31 σωματεία από όλη την επικράτεια 
που συμμετέχουν στην ομοσπονδία, τεκμηριώνει για ακόμη 
μία φορά την αναγκαιότητα εκπροσώπησης των Νοσηλευ-
τών από Νοσηλευτές και ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο 
τον κλάδο για αγωνιστικές διεκδικήσεις.  

Από την εκλογική διαδικασία και την ακόλουθη συγκρό-
τηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα προέκυψε η ακό-
λουθη σύνθεση των Διοικητικών Οργάνων της Ομοσπονδί-
ας:

Διοικητικο Συμβουλιο
Πρόεδρος

Δάγλας Αριστείδης, Γ.Ν.Ν. «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
Γενικός Γραμματέας

Αβραμίδης Γεώργιος, Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
Α΄ Αντιπρόεδρος

Σκουτέλης Δημήτριος, Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
ταμίας

Μαντζανάς Μιχαήλ, Γ.Ν. «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»
Αναπλ. Γραμματέας

Τάνη Σοφία, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
β΄ Αντιπρόεδρος

Αρβανίτης Γεώργιος, ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αναπλ. ταμίας

Κωτσής Απόστολος, Π.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
μέλη

Κοσκινάς Παναγιώτης,  ΠΕΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Σαληκίδης Δημοσθένης, ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Μπαλιόζογλου Γεώργιος, Ψ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παπανδρέου Νικόλαος, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»

Μπίζας Λάμπρος, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Καραλιόλιου Καλλιόπη, ΠΕΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Τζιάτζιος Αθανάσιος, Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ
Κιούσης Νικόλαος, Κ.Ψ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αναπληρωματικά μέλη
Μπακέλας Ιωάννης, Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Κωστίκου Μαρία, Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Παρά Πολυξένη, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

ΕξΕλΕΓκτικη ΕΠιτροΠη
τακτικά μέλη

Γαρδίκου Βαρβάρα, ΤΖΑΝΕΙΟ
Χόνδρου Γεωργία, ΛΑΪΚΟ

Ζουρνατζή Σοφία, Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Αναπληρωματικά μέλη

Τριανταφυλλούδης Ιωάννης
Μητροπούλου Φωτεινή

2

έκλογές πα.συ.ν.ο. - έ.σ.υ. 
νέα διοικητικά Όργανα 
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αναγΚαΙα Η ΜαΖΙΚοποΙΗσΗ ΤΗσ οΜοσπονΔΙασ Μασ

νοσηλευτική διακήρυξη

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, μετά τις αρχαιρεσίες για 
τα νεα διοικητικά όργανα της Ομοσπονδίας μας, πραγματο-
ποιήθηκε η ετήσια κοπή της βασιλόπιτας μας στο Barrio, στο 
Γκάζι. Είχαμε τη χαρά να βρεθούμε ξανά από κοντά και να 
μοιραστούμε τις ευχές για τη νέα χρονιά, ροκ και αγωνιστι-
κά! 2

εΤΗσΙα ΚοπΗ ΒασΙλοπΙΤασ
πα.συ.ν.ο. - ε.σ.υ. 

έυχές ροκ & 
αγωνιστικές

Νοσηλεύτριες και Νοσηλευτές του ΕΣυ, με 
χαρά, συγκίνηση, με αγωνιστική διάθεση και με 
τη βεβαιότητα της μαζικής ανταπόκρισης όλου του 

Νοσηλευτικού Σώματος, του οργάνου που εκπροσωπεί 
επάξια τα συμφέροντά μας, σας στηρίζουμε και σας συ-
μπαραστεκόμαστε.

Η απαράδεκτη κατάσταση πρέπει να αλλάξει!

Σκοποί της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. είναι η προαγωγή των 
συλλογικών επαγγελματικών , οικονομικών και ασφαλι-
στικών συμφερόντων των μελών του, η επιστημονική και 
πολιτιστική τους ανάπτυξη, η προώθηση του νομοθετικού 
πλαισίου για την κατοχύρωση του Νοσηλευτικού Επαγ-
γέλματος.

η Ανάγκη μαζικοποίησης της ΠΑΣυΝο – ΕΣυ
Νοσηλεύτριες και Νοσηλευτές, αυτά που δικαιούνται οι 
νοσηλευτές είναι πάρα πολλά, αλλά δεν πρόκειται να μας 
τα χαρίσει κανένας. μόνοι μας πρέπει να διεκδική-
σουμε και να κερδίσουμε ότι μας ανήκει. Πρέπει 
να ενώσουμε τις προσπάθειές μας, στα πλαίσια της ΠΑ.
ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. για την επαγγελματική, για την οικονο-
μική, για την κοινωνική αναγνώριση της Νοσηλευτικής 
προσφοράς, για τη στροφή των Νέων στο Νοσηλευτικό 
Επάγγελμα.

Πρέπει να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε την παρου-
σία και συμμετοχή Νοσηλευτών σε όλα τα θεσμικά όργανα 
και σε Κέντρα Λήψης Αποφάσεων.

Προϋπόθεση της επιτυχίας είναι η μαζικοποίηση της 
Ομοσπονδίας μας, της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ.

Είναι χρέος τιμής ολΩΝ μΑΣ να εγγραφούμε μαζι-
κά, ώστε να έλθουν καλύτερες μέρες για το Νοσηλευτικό 
Σώμα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Κιούσης Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Ε.Σ.Υ. Ν. Ευβοίας 2
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Αλλαγές φέρνουν οι πρόσφατοι Νόμοι 
4354/2015 & 4369/2016 στη βαθμολογική και μι-
σθολογική εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων. Συγκε-

ντρώσαμε όλα όσα μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν. 

Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Α. ΠροΑΓΩΓΕΣ
Με τον νόμο 4369/2016 καταργούνται τα άρθρα 6 έως 
9 και 28 του Νόμου 4024/11 και τα σχετικά θέματα ρυθμί-
ζονται πλέον μόνον από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 89 
έως 95 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Καταργείται το σύστημα προαγωγής δια του συνυπολο-
γισμού της αξιολόγησης του υπαλλήλου (της απόδοσής του 
με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθε-
σίας, των διοικητικών του ικανοτήτων και της συμπεριφο-
ράς στην υπηρεσία) και του ελάχιστου χρόνου παραμονής 
στο βαθμό. Επίσης καταργείται και το -ευτυχώς μηδέποτε 
εφαρμοσθέν- σύστημα προαγωγής με ποσόστωση επί των 
κάθε φορά κρινόμενων υπαλλήλων (δια του οποίου καθι-
ερωνόταν προαγωγή συγκεκριμένου ποσοστού των υπαλ-
λήλων από βαθμό σε βαθμό, σε συνάρτηση με το σύστημα 
αξιολόγησης).

Οι βαθμοί στους οποίους κατατάσσονται και εξελίσσο-
νται οι υπάλληλοι είναι εκ νέου πέντε, ενώ μεταρρυθμίζο-
νται τα ελάχιστα χρονικά όρια για την προαγωγή σε κάθε 
επόμενο βαθμό. Ειδικότερα:

Το άρθρο 80 του Υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπει τη 
βαθμολογική διάταξη θέσεων, το άρθρο 82 που ρυθμίζει 
το ζήτημα του χρόνου που απαιτείται για την προαγωγή από 
βαθμό σε βαθμό και το άρθρο 83 (Σύστημα προαγωγών - 
Πίνακες προακτέων), δεν υφίστανται κάποια σημαντική τρο-
ποποίηση.  Ειδικότερα:

 Χ Οι βαθμοί στους οποίους κατατάσσονται οι υπάλληλοι 
των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ είναι 5 (Α έως Ε) και όχι 6 όπως 
καθιέρωνε ο Ν. 4024. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγορι-
ών αυτών είναι ο βαθμός Δ', για τους κατόχους διδακτορι-
κού ο βαθμός Β και για τους  κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών ο Γ.

 Χ Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται: Για 
την κατηγορία TE: Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής 
υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' εξα-

ετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' στο βαθμό 
Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'. Για την κατηγορία ΠΕ: 
Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής υπηρεσία στο βαθμό 
Δ', από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' πενταετής υπηρεσία στο 
βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρε-
σία στο βαθμό Β'.

 Χ Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους με-
ταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) του-
λάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική 
εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κα-
τόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος που απαιτείται 
για τη βαθμολο-
γική εξέλιξη μει-
ώνεται συνολικά 
κατά έξι (6) έτη. 
(Στο σημείο αυτό 
διατηρήθηκε η 
πρόβλεψη του 
Νόμου 4024/11 
και όχι του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα 
που έκανε λόγο 
για δύο έτη μεί-
ωση του χρόνου 
και στο διδα-
κτορικό). Αν ο 
υπάλληλος κατέ-
χει μεταπτυχιακό 
και διδακτορικό 
δίπλωμα, η κατά 
τα ανωτέρω μεί-
ωση του χρόνου 
αφορά μόνο το 
διδακτορικό δί-
πλωμα. Σε περί-
πτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτ-
λων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική 
εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν 
του ενός.

 Χ Αναφορικά με τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά δι-
πλώματα, απαλείφθηκε η διάταξη του άρθρου 82 που προέ-
βλεπε: «Οι εν λόγω τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς με τα 

νοΜοΙ 4354/2015 & 4369/2016 

αλλαγές στη Βαθμολογική
και μισθολογική έξέλιξη

των δημοσίων υπαλλήλων

Οι βαθμοί 
στους οποίους 
κατατάσσονται και 
εξελίσσονται οι 
υπάλληλοι είναι εκ 
νέου πέντε, ενώ 
μεταρρυθμίζονται 
τα ελάχιστα χρονικά 
όρια για την 
προαγωγή σε κάθε 
επόμενο βαθμό. 
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αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατόν, κατά 
τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχολη-
θούν. Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοού-
νται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο 
μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή 
Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαί-
ωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή» και το γεγονός αυτό 
μετά βεβαιότητας θα προκαλέσει δυσχέρειες στην πρακτική 
εφαρμογή του άρθρου 82.

 Χ Θεσπίζεται δυνατότητα προαγωγής του υπαλλήλου 
σε συντομότερο χρόνο: Για τον υπάλληλο που λαμβάνει 
στην αξιολόγηση για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθμο-
λογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 90, μειώνεται ο απαι-
τούμενος χρόνος για προαγωγή κατά ένα (1) έτος. Αν η 
βαθμολογία αυτή αφορά το τελευταίο έτος που διανύει στο 
βαθμό, το ένα (1) έτος προσμετράται ως πλεονάζων χρόνος 
στον επόμενο βαθμό.

β. βΑΘμολοΓικη ΕΝτΑξη

Το άρθρο 98 του Υπαλληλικού Κώδικα τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

«1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους 
χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά 
τη μονιμοποίηση τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο 
του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος 
χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρό-
νο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2. Ως 
πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που 
έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δη-
μοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και κάθε 
άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρί-
ζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική 
εξέλιξη. 3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδι-
ωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, 
σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών -μελών 
αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη... 5. Για την κατά 
τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρε-
σία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, 
στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης. 
6. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη 
που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου 
τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι 
και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρε-
σίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζο-
νται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της διάταξης αυτής πρέ-
πει να κάνουμε δύο παρατηρήσεις.

 i. Η αναγνώριση της προ του διορισμού πραγματικής 
δημόσιας υπηρεσίας του υπαλλήλου, μετά τη μονιμοποίηση 
του και η ένταξη του στον οικείο βαθμό, ορίζεται ρητά ότι 
ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού 



12 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ ΥΣ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Η Σ    > >    τ ε ύ χ ο ς  3 7

Συμβουλίου.  Η ρύθμιση αυτή, δεδομένης και της μεγάλης 
καθυστέρησης σύστασης και συγκρότησης των Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων, κρίνεται εξαιρετικά ανεπιεικής για τον υπάλ-
ληλο, και μάλιστα χωρίς αποχρώντα δικαιολογητικό λόγο, 
διότι μεταθέτει σε βάρος του, κατά παράβαση και της αρχής 
της χρηστής διοίκησης, τις συνέπειες τυχόν αργοπορίας ή 
αμέλειας του αρμόδιου οργάνου να επιληφθεί του θέματος 
του και να αποφανθεί.

ii. Από τη διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 6 
του άρθρου 98,  συνάγεται ότι η αναγνώριση της προ-
ϋπηρεσίας εκτός του δημοσίου τομέα, εξαρτάται για 
μια ακόμη φορά από την έκδοση εφαρμοστικών νο-
μοθετημάτων για την οποία δεν τίθεται καν χρονι-
κός περιορισμός. Να υπενθυμίσουμε ότι όμοια πρόβλεψη 
περιείχε και το καταργούμενο άρθρο 6 παρ. 4 του Νόμου 
4024/2011 και ότι το εν λόγω προεδρικό διάταγμα δεν 
εξεδόθη τα πέντε και πλέον έτη που ίσχυσε η διάτα-
ξη, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναγνώριση της εν 
λόγω προϋπηρεσίας όλα αυτά τα χρόνια!

Γ. μΕτΑβΑτικΕΣ – τΕλικΕΣ ΔιΑτΑξΕιΣ

1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη 
της ισχύος του  Νόμου 4369/2016  κατατάσσονται από 
1.1.2016 αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που 
υπηρετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 
82 του  Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.(ν. 3528/2007), 
με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 
82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/ 2007) 
και με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας 
υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογι-
κή ή τη μισθολογική τους εξέλιξη. Πλεονάζων χρόνος 
θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης.
2. Για την κατάταξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν 
υπολογίζονται:  α. ο χρόνος της αργίας είτε εξαιτίας ποι-
νικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε 
εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική 
ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) 
μηνών, β. ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα 
καθήκοντα, γ. ο χρόνος της προσωρινής παύσης, δ. ο 
χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί 
χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, ε. ο χρόνος 
της αναστολής άσκησης καθηκόντων εφόσον στη συνέ-
χεια ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία, στ. το χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για 
προαγωγή, ζ. χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαι-
τούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής 
της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.
3. Για την κατάταξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παρά-
γραφο, στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρε-
σίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας 
χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης 
κατηγορίας.
4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία χωρίς να 

κατέχουν το απαιτούμενο τυπικό προσόν, κατατάσσονται 
στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με προσθή-
κη ενός (1) έτους στο χρόνο που απαιτείται για προαγωγή 
στον επόμενο βαθμό με εξαίρεση τον εισαγωγικό βαθμό.
5. Για την κατάταξη που προβλέπεται από τις διατάξεις των 
προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εκδί-
δονται διαπιστωτικές πράξεις, που δεν δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 4024/2011 που 
αφορούν στον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον 
κατά περίπτωση βαθμό ένταξης εξακολουθούν να ισχύουν.
7. Όπου για τη συμμετοχή σε συλλογικό όργανο ή την κα-
τάληψη θέσης απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή 
συγκεκριμένου βαθμού, οι υπάλληλοι συνεχίζουν να ασκούν 
τα καθήκοντα τους, ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίον 
κατατάσσονται, μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
8. Οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. για τη 
βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων εφαρμόζονται και για 
τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων 
των Ανεξαρτήτων Αρχών και των Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχουν 
οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχό-
λησης.

ΙΙ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Δια του νόμου 4354/2015 επίσης καταργήθηκαν αρκε-
τές από τις διατάξεις του «ενιαίου βαθμολογίου- μισθολογί-
ου» που εισήγαγε ο Ν. 4024/11.

α. Η βασικότερη καινοτομία που εισάγει ο νέος νόμος 
έγκειται στην αποσύνδεση μισθού – βαθμού. Οι υπάλλη-
λοι εξελίσσονται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά 
κατέχουν, σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.). Οι υπάλληλοι 
που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο μισθο-
λογικά κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοι-
χεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η 
θέση τους.

β. Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) ορίζονται σε δεκα-
εννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και 
Π.Ε. και οι υπάλληλοι εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το 
Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19.

γ. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσι-
ας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί 
μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προω-
θούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, 
ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) 
Μ.Κ..

δ. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης 
πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυ-
χιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμε-
νο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την 
προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή 
της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη 
συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρ-
μόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Επί 
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της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία 
εξετάζεται από ειδική επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π.

ε. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσμα-
τα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της 
σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιο-
λογητικών.

  Στο άρθρο 10 καθορίζονται τα μισθολογικά κλιμάκια 
εισόδου στην Υπηρεσία. Ο διοριζόμενος υπάλληλος εισέρ-
χεται στην Υπηρεσία με το εισαγωγικό μισθολογικά κλιμάκιο 
της κατηγορίας στην οποία ανήκει ή στο μισθολογικά κλιμά-
κιο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του προηγούμενου 
άρθρου.

Όπου από ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλέπεται η 
πλήρωση της θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας 
με απευθείας διορισμό, απόσπαση, τοποθέτηση ή διάθεση, 
ο διοριζόμενος στη θέση αυτή εισέρχεται στην Υπηρεσία με 
το μισθολογικά κλιμάκιο της οικείας κατηγορίας και κλάδου, 
το οποίο αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας της θέσης που κατα-
λαμβάνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα.

Στο άρθρο 11, προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέ-
λιξη των υπαλλήλων των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. από κα-
τώτερο σε ανώτερο μισθολογικά κλιμάκιο, απαιτείται 
υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικά κλιμάκιο.  
Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτε-
ρο μισθολογικά κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται 
να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο 
κατώτερο μισθολογικά κλιμάκιο.  Η  εξέλιξη του υπαλλήλου 
γίνεται με πράξη του αρμόδιου για τα διορισμό οργάνου, 
που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου στους φορείς 
του Δημόσιου Τομέα του άρθρου 7 παρ. 1 του Νόμου, 
αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθο-
λογικά κλιμάκια του άρθρου 9. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να 
μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλ-
λης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος.

 Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματο-
ποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου 
αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν 
από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης 
και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Με το άρθρο 12 καθιερώνεται η  «προωθημένη μι-
σθολογική εξέλιξη».  Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, 
οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των 
υπαλλήλων διατάξεις, βαθμολογούνται με άριστα κατά 
μέσο όρο σε τρεις (3) συνεχόμενες ετήσιες αξιολογήσεις, 
δύνανται να εξελίσσονται ταχύτερα στη μισθολογική κλίμακα 
της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα (1) επιπλέον μισθο-
λογικό κλιμάκιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μετά 
από πρόταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης 

καθορίζονται η 
διαδικασία και 
οι προϋποθέσεις 
της προωθημέ-
νης μισθολογι-
κής εξέλιξης.  Οι 
διατάξεις του 
άρθρου αυ-
τού θα εφαρ-
μοστούν από 
1 . 1 . 2 0 1 8 . 
Κατά την πρώτη 
εφαρμογή τους 
θα ληφθούν 
υπόψη οι ετήσι-
ες αξιολογήσεις 
των δύο (2) 
προηγούμενων 
ετών, με την 
π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η 
της πλήρους 
εφαρμογής των 
προβλεπόμενων 
περί της αξιολό-
γησης σχετικών διατάξεων.

Στο άρθρο 13 γίνεται ο ορισμός των αποδοχών του 
υπαλλήλου. Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου 
αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις πα-
ροχές των επόμενων άρθρων, καθώς και την προσωπική 
διαφορά του άρθρου 27.

Κατά το άρθρο 14,ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 
1 της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) 
ευρώ.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατη-
γορίας αυτής διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως 
προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολ-
λαπλασιασμό των 780 ευρώ με το συντελεστή 0,0551. Το 
προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο 
ευρώ.

  Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δ.Ε., 
Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται με βάση το ποσό των 780 
ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, 
στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

                    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ             ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Δ.Ε.                         1,10
Τ.Ε.                          1,33
Π.Ε.                         1,40

 Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως 
άνω κατηγοριών διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέ-
σως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 ευρώ με τους ως άνω 
συντελεστές και στη συνέχεια με το συντελεστή 0,0699 για 
τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατηγορία και 0,0540 
για την Π.Ε. κατηγορία.

Η βασικότερη 
καινοτομία που 
εισάγει ο νέος 
νόμος έγκειται στην 
αποσύνδεση
μισθού – βαθμού. 
Οι υπάλληλοι 
εξελίσσονται, 
ανεξάρτητα από το 
βαθμό που κάθε 
φορά κατέχουν, σε 
μισθολογικά κλιμάκια 
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Το άρθρο 26 προβλέπει τα σχετικά με την πρώτη εφαρμο-
γή του Νόμου:
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του, η μισθολογική κατάτα-
ξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 
9 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, 
το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και 
το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα 
αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015.
2. Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης 
παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλ-
λήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2017.
3. Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών 
λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, όπου αυτή προβλέ-
πεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνεται υπό-
ψη μόνο ο βασικός μισθός.

Το άρθρο 27 ορίζει ότι σε περίπτωση που από τις ρυθ-
μίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός 
μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυ-
τές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η δι-
αφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό 
της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογε-
νειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. 

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του 
νόμου αυτού προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από 
αυτόν που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η αύ-
ξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε 
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Τυχόν αύξηση του 
επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο.

Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι 
κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, για 
την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, 
συνυπολογίζονται και οι αποδοχές που λαμβάνουν κατά τη 
διάρκεια της απόσπασης. Τυχόν προσωπική διαφορά κατα-
βάλλεται για όσο χρόνο ο υπάλληλος είναι αποσπασμένος. 
Στην περίπτωση λήξης της απόσπασης και επιστροφής στην 
οργανική θέση πραγματοποιείται εκ νέου σύγκριση των 
αποδοχών του.

Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου σε 
άλλο φορέα, η προσωπική διαφορά του παρόντος άρθρου 
παύει να καταβάλλεται. 

Η τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς, των υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κα-
ταβάλλεται μόνο για όσο διάστημα οι υπάλληλοι αυτοί εξα-
κολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους με 
ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας τους.

Το άρθρο 28 καθορίζει το ανώτατο όριο αποδοχών. Οι 
πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές 
ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλ-
λήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιω-
τικού δικαίου των φορέων του άρθρου 7, των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται 
να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα 
Υπουργείου. 2
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ΔΙαΧεΙΡΙσΗ ανθΡωπΙνου ΔυναΜΙΚου νοσοΚοΜεΙων 

προχειρότητα και έλλειψη
στρατηγικού σχεδιασμού από το

υπουργείο υγείας

με αφορμή την επερώτηση βουλευτή της αντι-
πολίτευσης στον Υπουργό Υγείας, σχετικά με τους 
δικαιούχους της καταβολής του βαρέος και ανθυγι-

εινού επιδόματος και κυρίως την απάντηση του Αν. Υπουρ-
γού Οικονομικών που «αδειάζει» τους χειρισμούς του κ. 
Ξανθού, άπαντες γινόμαστε μάρτυρες μιας ακόμα φαιδρής 
πράξης του δράματος που εξελίσσεται στην οργάνωση και 
τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Οι ατυχείς χειρισμοί της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας 
σε όλους τους τομείς που αφορούν τη διαχείριση του εξα-
θλιωμένου πλέον ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων 
(κινητικότητα, αποσπάσεις, μετατάξεις, συνθήκες εργασίας, 
μη επάρκεια αναλώσιμων και συνεχής αιμορραγία με αθρό-
ες αποχωρήσεις), επιχειρείται να διορθωθούν πριν ακόμα 
στεγνώσει το μελάνι στα άρθρα των νόμων, με πρόχειρες 
και ενοχικές τροπολογίες ή άκυρες νομικά εγκυκλίους που 
δείχνουν προχειρότητα και παντελή έλλειψη στρατηγικού 
σχεδιασμού.

Όσον αφορά δε, την αντιμετώπιση των νοσηλευτών, η 
κατάσταση εκτραχύνεται καθημερινά ολοένα και περισσότε-
ρο. Οι πολυθρύλητες προσλήψεις για τις ΜΕΘ μέσω του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ που θα ανακούφιζαν τη νοσηλεία των πολιτών που 
προσβλήθηκαν από την εποχιακή θανατηφόρο γρίπη ακόμα 
δεν ανακοινώθηκαν, παρότι ο Μάρτιος κοντεύει να φτάσει 
στη μέση και η γρίπη θα αμβλυνθεί ούτως ή άλλως λόγω της 
παρέλευσης του Χειμώνα…

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ (σύμφωνα με την 
οποία θα διοριστεί το αστρονομικό νούμερο των …34 
νοσηλευτών) αν και ανακοινώθηκαν, παραμένουν ακόμα 
«προσωρινά» και τα νοσοκομεία καλούν τους επιτυχόντες 
να υπογράψουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέχρι να τα-
κτοποιηθούν οι ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η 
συγκρατημένη αισιοδοξία για τις μόνιμες προσλήψεις, έστω 
αυτών των λίγων δεκάδων νοσηλευτών έχει πια εξανεμιστεί 
και η απογοήτευση των εργαζομένων σύντομα θα δώσει τη 
θέση της στην οργή.

Η Ψυχιατρική μεταρρύθμιση… απορρυθμίστηκε και στο 
ΨΝΑ Δαφνί, νοσηλεύονται 90 επικίνδυνοι τρόφιμοι που 
έχουν διαπράξει εγκλήματα, χωρίς καμία απολύτως φύλα-
ξη, με το ενδεχόμενο να θρηνήσουμε θύματα νοσηλευτές ή 
νοσηλευόμενους, όπως έγινε με την πυρκαγιά και τους νε-
κρούς του περασμένου Σεπτέμβρη.

Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, κανένας προ-
γραμματισμός, καμία πρόβλεψη, καμία πολιτική από την ηγε-
σία του Υπουργείου μας. Η προχειρότητα και η ευκαιριακή 
απόπειρα αντιμετώπισης των προβλημάτων είναι καθημερι-
νή πρακτική στην Αριστοτέλους, που δείχνει να μη μπορεί να 
αντιληφθεί τη σοβαρότητα των προβλημάτων που καλείται 
να αντιμετωπίσει.

Και μη χειρότερα…2
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με ανακοίνωσή της η Πα-
γκύπρια Συντεχνία Νο-
σηλευτών (ΠΑ.Συ.Νο)

προειδοποιεί ότι σε  περίπτωση που 
η εργοδοτική πλευρά επιχειρήσει να 
προχωρήσει σε απολύσεις οιουδήπο-
τε έκτακτου μέλους της για εκδικητι-
κούς λόγους, είτε αντιδεοντολογικά 
και αντισυνταγματικά, θα υποχρεωθεί 
να αποσύρει όλο το προσωπικό της απ’ 
όλα τα νοσηλευτήρια, χωρίς καμιά άλλη 
προειδοποίηση.

Σε ανοικτή επιστολή της, απευθύ-
νεται προς τους νοσηλευτές που είναι 
άνεργοι, και αναφέρει πως «ο αγώνας 
που δίνεται αυτές τις μέρες από την 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ είναι ένας αγώνας κοινής  
διεκδίκησης της επαγγελματικής κατα-
ξίωσης και αναγνώρισης του επαγγέλ-
ματός μας». «Σε αυτόν τον αγώνα θα 
πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των 
περιστάσεων και σαν μια γροθιά να δι-
εκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για 
μας και τις επόμενες γενιές συναδέλ-

φων νοσηλευτών», συνεχίζει.
Η Οργάνωση κάνει έκκληση προς 

τους  νοσηλευτές να μην δελεαστούν 
από την εργοδοτική πλευρά και να εν-
δώσουν σε απεργοσπαστικές ενέργει-
ες, εξηγώντας ότι:

Απεργοσπάστης είναι το άτομο/
εργαζόμενος ο οποίος δεν στηρίζει την 
προσπάθεια που γίνεται με απεργία από 
συναδέλφους του ώστε να επιτύχουν 
όλοι μαζί και δουλεύει κανονικά.

Απεργοσπάστης είναι ο εργαζό-
μενος που δεν συμμετέχει στην απερ-
γία και εξακολουθεί να εργάζεται και ο 
εργαζόμενος που προσλαμβάνεται για 
να εργαστεί στη θέση του απεργού. «Ο 
απεργοσπάστης επωφελείται από αυτά 
που έχουν κερδίσει οι συνάδελφοι του 
με τους απεργιακούς τους αγώνες», 
προσθέτει.

Επίσης η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ επικαλείται 
τον Περί Τερματισμού Απασχολήσεως 
Νόμο και αναφέρει πως ο Νόμος περι-
έχει ρητές πρόνοιες που καθιστούν την 

απόλυση εργαζομένου λόγω συνδικα-
λιστικής δραστηριότητας παράνομη.  
Συγκεκριμένα, όπως τονίζει, το άρθρο 
6(2) (α) του Νόμου προνοεί ότι η ιδι-
ότητα του μέλους της Συντεχνίας ή η 
συμμετοχή σε συντεχνιακές δραστηρι-
ότητες δεν συνιστά βάσιμο λόγο για τον 
τερματισμό της απασχόλησης.

«Η προστασία αυτή επεκτείνεται 
σε όλους τους εργαζομένους, ανεξάρ-
τητα αν εργάζονται στον ιδιωτικό  ή 
στον δημόσιο τομέα ή σε ημικρατικούς 
οργανισμούς, μόνιμους η έκτακτους. 
Ο εν λόγω Νόμος στις ερμηνευτικές 
του διατάξεις στον ορισμό της έννοιας 
του εργοδοτουμένου περιέχει ειδική 
πρόνοια προς αποφυγή οποιασδήποτε 
αμφιβολίας με την οποία περιλαμβάνει 
στους «εργοδοτουμένους» τόσο τους 
μόνιμους όσο και τους έκτακτους στο 
δημόσιο, ιδιωτικό και ημικρατικούς 
οργανισμούς», καταλήγει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

2

ΚΙνΗΤοποΙΗσεΙσ Των νοσΗλευΤων σΤΗν ΚυπΡο

Θ’ αποσυρθούν όλα τα μέλη μας
από τα νοσηλευτήρια

αν απολυθούν έκτακτοι
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επΙσΤολΗ σΤΗΡΙΞΗσ ΤΗσ πα.συ.ν.ο. - ε.σ.υ.
σΤΗν πα.συ.νο.

δίπλα στους κύπριους
συναδέλφους μας

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νο-
σηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ (ΠΑ.
Συ.Ν.ο. – Ε.Σ.υ.), εκφράζει την 
αμέριστη συμπαράσταση και υπο-
στήριξη στους συναδέλφους Νοση-
λευτές της κύπρου, που το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα με ευθύνη της 
Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών 
(ΠΑ.Συ.Νο.) έχουν προχωρήσει 
σε κλιμάκωση των αγωνιστικών δι-
εκδικήσεων και στη συμμετοχή τους 
σε απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Οι Πανεπιστημιακού Επι-
πέδου νοσηλευτικές σπουδές των 
Κυπρίων συναδέλφων μας, έχουν 
προσφέρει πολλά στη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και 
σίγουρα έχουν ακόμη περισσότερα 
να προσφέρουν στο μέλλον, καθώς 
η νοσηλευτική επιστήμη εξελίσσε-
ται συνεχώς. Επίσης, είναι γνωστή 
η μεγάλη συμμετοχή των Κυπρίων 
Νοσηλευτών σε επιστημονικές 
δραστηριότητες (συνέδρια, έρευ-
να κλπ) τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 
και σε διεθνές, καταδεικνύοντας το 

ζήλο και την αγάπη που τρέφουν για 
την επιστήμη τους και τον άρρωστο 
που είναι ο τελικός αποδέκτης των 
προσπαθειών τους.

Παρόλα αυτά όμως η Πολιτεία 
της Κύπρου, αντί να δείξει  τον απαι-
τούμενο σεβασμό σε αυτό τον τόσο 
ευαίσθητο κλάδο και να σκύψει με 
ενδιαφέρον στην επίλυση των προ-
βλημάτων που τον απασχολούν, 
επέλεξε να προσπαθήσει να τον υπο-
τιμήσει “μην αναγνωρίζοντας 
μισθολογικά” τις “ήδη ανα-
γνωρισμένες Πανεπιστημιακού 
επιπέδου” σπουδές του, όπως έχει 
κάνει με όλους τους άλλους κλάδους, 
θέτοντας τους Νοσηλευτές στο περι-
θώριο των υπολοίπων επιστημόνων 
ή κατατάσσοντάς τους σε επιστήμο-
νες β’ κατηγορίας.

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστι-
κή Νοσηλευτική ομοσπονδία 
του ΕΣυ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.), 
γνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο εκ-
παίδευσης που διαθέτουν οι Κύπριοι 
συνάδελφοί μας, αναγνωρισμένο σε 

όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχο-
ντας εμπιστοσύνη στην Παγκύπρια 
Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.
ΝΟ) για την αγωνιστική της δράση, 
στηρίζει τις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις και θεωρεί δεδομένο ότι στο 
τέλος, οι Νοσηλευτές και μαζί τους 
και οι ασθενείς θα βγουν κερδισμέ-
νοι. 2

Συνάδελφοι, η 
ιστορία έχει δείξει 
ότι τίποτα δεν μας 
χαρίζεται, παρά 
μόνο κατακτιέται
με αποφασιστικό-
τητα και μέσα από 
αγώνες. Είμαστε 
όλοι Κύπριοι!

ασΦαλΙσΤΙΚο
αΞΙολογΗσΗ 

κορυφώνο-
νται οι κινη-
τοποιήσεις

η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζό-
μενους στο Δημόσιο στην κινη-

τοποίηση σωματείων, συλλογικοτήτων 
και κοινωνικών φορέων τη Δευτέρα, 4 
Απριλίου 2016, στις 17:00, έξω από 
το HILTON, όπου κυβέρνηση και δανει-
στές θα διαπραγματεύονται τη νέα λε-
ηλασία των λαϊκών εισοδημάτων. Εκεί 
που καταλύονται οι θεσμοί και προλει-
αίνεται το έδαφος για νέες εργασιακές 
και ασφαλιστικές ανατροπές σε βάρος 

των εργαζομένων και των πλατιών 
λαϊκών στρωμάτων, εκεί έχουμε χρέ-
ος να εκφράσουμε την ενεργητική μας 
αντίθεση.

Η κινητοποίηση της Δευτέρας, θα 
είναι η απαρχή της εβδομάδας εναντί-
ωσης της ελληνικής κοινωνίας στην 
περαιτέρω διάλυση του ιστού της, με 
επόμενο σταθμό την 24ωρη απεργία 
την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016 και το 
απεργιακό συλλαλητήριο στην Πλατεία 
Κλαυθμώνος, στις 11:00 π.μ.2
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Με ΜεγαλΗ επΙΤυΧΙα ολοΚλΗΡωθΗΚε
Το επΙΜοΡΦωΤΙΚο σεΜΙναΡΙο

αγωγή υγείας σε σχολεία …
και οι πρώτες Βοήθειες

γίνονται παιχνίδι!

με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε το 
Επιμορφωτικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας 
«Αγωγή Υγείας σε σχολεία …και οι Πρώ-

τες Βοήθειες γίνονται Παιχνίδι!» που διοργάνωσε  η 
Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας, μέσω της  Υπεύθυνης Αγω-
γής Υγείας, σε συνεργασία με την Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), την Τετάρτη 16 Μαρτίου 
2016. 

Στην κατάμεστη αίθουσα της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ 
Αθήνας, εκπαιδευτικοί και γονείς μαθητών  των 
σχολικών μονάδων της Δ/νσης, παρακολούθησαν 
τους καταρτισμένους σε θέματα αγωγής υγείας και 
παροχής πρώτων βοηθειών καθώς και έμπειρους 
στην  εκπαίδευση ενηλίκων, ομιλητές της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδας. 

Ενημερώθηκαν σε θέματα παροχής πρώτων βο-
ηθειών ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν 
γρήγορα, με ψυχραιμία και ασφάλεια σε τυχόν 
ατυχήματα τόσο  στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό 
περιβάλλον τους. 
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Τα θέματα αφορούσαν στην αντιμετώπιση τραυμά-
των και εγκαυμάτων, στο τι πρέπει να γνωρίζουμε 
σε μια αιμορραγία -ρινορραγία, στο τι κάνουμε στο 
σχολικό χώρο σε περίπτωση πνιγμονής  και επιλη-
πτικών κρίσεων και για τον σακχαρώδης διαβήτη 
στα παιδιά. Ακολούθησε συζήτηση και εκφράστηκαν 
απορίες και προβληματισμοί. Στο τέλος μέσα από 
ένα σύντομο βιωματικό εργαστήρι γνώρισαν πρα-
κτικές καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Το εκ-
παιδευτικό σεμινάριο θα ακολουθήσουν βιωματικά 
εργαστήρια όπου μέσω συνδυασμού γνώσεων, δε-
ξιοτήτων και πρακτικής σε πραγματικά σενάρια ευ-
ελπιστούμε οι εκπαιδευόμενοι ενήλικες να μάθουν 
πρακτικές που χρειάζονται στη καθημερινότητα τους 
ώστε να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικά καρ-
διοαναπνευστική αναζωογόνηση και πρωτοβάθμια 
περίθαλψη σε παιδιά και ενήλικες.  2

Φωτογραφίες: Γιώργος τζιτζίκος
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το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου ψηφίστηκε ο Νό-
μος 4368/2016, ο οποίος περιέχει πολύ σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. 

Με κάποιες από τις διατάξεις του νέου Νόμου, δυστυχώς, 
όχι μόνο δημιουργούνται πολύ περισσότερα προβλήματα 
από αυτά που επιχειρήθηκε να επιλυθούν,  αλλά τίθεται και 
σοβαρό ζήτημα διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, έχοντας νόμιμη 
και ηθική υποχρέωση, ως το επαγγελματικό επιμε-
λητήριο των Νοσηλευτών, με καταστατικό σκοπό την 
εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδας και υγείας 
στο κοινωνικό σύνολο και την συμβολή στην προστα-
σία της υγείας του ελληνικού λαού, σας επισημαίνει 
τα ακόλουθα:

1. Στο άρθρο 78 του Νόμου 4368/2016 προβλέπεται: 
«Στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν 
διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων 
τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την πλήρη 
κάλυψη μεταφοράς ασθενών, δύναται: α) προσωπικό του 
πυροσβεστικού σώματος και β) προσωπικό των Ο.Τ.Α. 
να οδηγεί τα ασθενοφόρα που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, 
κατόπιν αιτήματος αυτού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. 
Το ως άνω προσωπικό πρέπει να διαθέτει επαγγελματική 
άδεια οδήγησης και να έχει εκπαιδευτεί ταχύρρυθμα σε βα-
σικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή 
των ασθενών θα γίνεται με συνοδεία υγειονομικού 
προσωπικού από το αντίστοιχο Κέντρο Υγείας. Πε-
ραιτέρω λεπτομέρειες για την εκπαίδευση της προηγούμε-
νης παραγράφου θα ρυθμίζονται με εγκύκλιο του ΕΚΑΒ σε 
συνεργασία με το Αρχηγείο του Π.Σ. και τους αντίστοιχους 
Ο.Τ.Α.. Το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων δεν έχει 
εφαρμογή στη λειτουργία των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.»

Δια της διάταξης αυτής καθιερώνεται μια τακτική άκρως 
επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και τίθεται εκ των πραγ-
μάτων σε σοβαρή διακινδύνευση η ασφαλής μεταφορά των 
ασθενών. Οι υπάλληλοι που θα κληθούν να μεταφέρουν 
τους, ενίοτε σοβαρά πάσχοντες, ασθενείς δεν είναι επ’ ου-
δενί εκπαιδευμένοι για την εργασία αυτή, δεν έχουν 
καμία σχετική δεξιότητα ή εμπειρία και δεν είναι σε 
καμία περίπτωση ικανοί και κατάλληλοι για να εκτε-
λέσουν το σοβαρό αυτό έργο. Η «ταχύρρυθμη εκπαίδευ-
ση σε βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών» που προτείνεται 
ωσάν φαρμακευτική αγωγή σε ετοιμοθάνατο, σαφώς και 
δεν είναι επαρκής για την επίλυση του προβλήματος και απο-

τελεί μια ανεπίτρεπτα επιπόλαιη και πρόχειρη προσέγγισή 
του.

Με λύπη μας διαπιστώνουμε έναν αδικαιολόγητο υπο-
βιβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας και 
την αντιμετώπιση των ασθενών όχι ως ανθρώπων 
σε δυσχερή κατάσταση αλλά ως ειδών προς μεταφο-
ρά! Είναι πλέον ξεκάθαρα θέμα τύχης να μην θρηνήσουμε 
θύματα από την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού και 
μάλιστα με τη «σφραγίδα» μιας νομοθετικής διάταξης του 
έτους 2016!

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε, ότι είναι άκρως παράνο-
μη αλλά και εκτός πραγματικότητας η ανάθεση στο- αριθμη-
τικά ανεπαρκές- προσωπικό των Κέντρων Υγείας του καθή-
κοντος της συνοδείας των ασθενοφόρων. 

Σε μια χρονική συγκυρία όπου τα πολύπαθα Κέντρα 
Υγείας οδηγούνται σε «κλείσιμο», αποτελεί αν μη τι άλλο 
πρόκληση να αποδυναμώνονται έτι περαιτέρω. Τουλάχιστον 
όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό,  διερωτάται κα-
νείς, πώς θα δοθεί σύννομα η εντολή να εγκαταλειφθούν οι 
νοσηλευόμενοι ασθενείς επί ώρες, προκειμένου να συνο-
δεύσει ο- πολλές φορές- ένας και μοναδικός Νοσηλευτής το 
ασθενοφόρο. Τίθεται για ακόμη μια φορά ζήτημα σοβαρής 
διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας και τίθεται σε αμφισβή-
τηση ακόμη και αυτή καθαυτή η παροχή υπηρεσιών υγείας! 

2. Στο άρθρο 88 του Νόμου προβλέπεται: «1. Οι Περι-
φέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση 
του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν δημόσια 
νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επι-
χορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που 
εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός 
των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους, για την κάλυ-
ψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς δια-
σφάλιση της υγείας των πολιτών. Η ανωτέρω επιχορήγηση 
αφορά ιδίως επείγουσες συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστά-
σεων και εξοπλισμού, προμήθεια υγειονομικού υλικού και 
αναλωσίμων, προμήθεια καυσίμων κ.λπ...»

Η διάταξη αυτή, καταδεικνύει πλήρη άγνοια της 
πραγματικότητας και χαρακτηρίζεται ως ανεδαφική 
με ρυθμίσεις που αγγίζουν τα όρια του ουτοπικού και 
ανέφικτου. Θα επιθυμούσαμε να πληροφορηθούμε, πώς 
οι ΟΤΑ που δεν έχουν τη δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις 

Η ενωσΗ νοσΗλευΤων ελλαΔασ ΚαΤαγγελεΙ

έπικίνδυνες, αντισυνταγματικές,
πρόχειρες και προβληματικές
διατάξεις για τη δημόσια υγεία
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να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, θα έχουν τη δυνατότητα 
και τα απαιτούμενα κονδύλια να επιχορηγήσουν τα Νοσο-
κομεία και τους λοιπούς φορείς παροχής υπηρεσιών Υγεί-
ας. Με θλίψη διαπιστώνουμε και σε αυτό το σημείο, 
τη μεταμφίεση της μετακύλησης ευθυνών από το 
Υπουργείο Υγείας στους ΟΤΑ υπό το ένδυμα της «δυ-
νατότητας επιχορήγησης». Η μετακύληση δε αυτή, όταν 
πρόκειται για συντήρηση χώρων παροχής δημόσιας υγείας, 
νοσοκομειακό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό μπορεί να 
αποβεί εγκληματική και η προσπάθεια εξοικονόμησης 
χρημάτων να κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Δια των ρυθ-
μίσεων αυτών επίσης διακυβεύεται το αγαθό της δημόσιας 
υγείας και της ασφαλούς περίθαλψης του ελληνικού λαού.  

3. Στο άρθρο 97 του ως άνω Νόμου προβλέπει: «Για την 
καθαριότητα των κτιρίων των κεντρικών, των αποκεντρωμέ-
νων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγεί-
ας, μετά από απόφαση του ΔΣ τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ 
και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, 
είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης 
έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται 
ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και 
στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργα-
σίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Επίσης, είναι 
δυνατόν να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σί-
τισης ή φύλαξης των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και 
όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, των 
Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουρ-
γείο Υγείας με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν 
με ατομική σύμβαση ή διαμέσου εταιρικού σχήματος, στον 
τομέα της σίτισης ή της φύλαξης αντιστοίχως, με οποιαδήπο-
τε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»

Με τη διάταξη αυτή, που καταργεί κάθε έννοια νομι-
μότητας και διαφάνειας, παρέχεται πρόσφορο έδαφος για 
σύναψη συμβάσεων κατά το δοκούν και δυνάμει των εκά-
στοτε διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων. Όχι μόνο 
δεν προσλαμβάνεται προσωπικό με τις νόμιμες διαδικασίες 
(ΑΣΕΠ), δεδομένης της αδιαμφισβήτητης συνδρομής 
των συγκεκριμένων πάγιων και διαρκών αναγκών, 
αλλά ανατίθενται η φύλαξη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
και η σίτιση των ασθενών σε ιδιώτες, χωρίς καμία πρό-
βλεψη για τα κριτήρια που πρέπει αυτοί να πληρούν 
και τις προδιαγραφές που πρέπει να συντρέχουν, σε 

έναν εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο όπως αυτός των νοσηλευ-
τικών ιδρυμάτων. Δεν πρόκειται για τη φύλαξη κενών κτιρί-
ων αλλά για τη φύλαξη χώρων που φιλοξενούνται συμπο-
λίτες μας που νοσούν, η σίτιση των οποίων επίσης αποτελεί 
πολύ σοβαρό ζήτημα που απαιτείται να αντιμετωπίζεται με 
υπευθυνότητα και όχι με προχειρότητα. Εξάλλου, κατά το 
παρελθόν έχουν πολλές φορές διατυπωθεί οι πάγιες θέσεις 
του κυβερνώντος κόμματος για δημόσιες υπηρεσίες σίτισης 
και καθαριότητας στο ΕΣΥ και τους λοιπούς δημόσιους ορ-
γανισμούς, κατακεραυνώνοντας μάλιστα τους προκατόχους 
τους για εκχώρηση των ως άνω αναφερομένων αρμοδιοτή-
των στους ιδιώτες… 

Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει μια 
πρωτοφανής υποβάθμιση του ανθρώπινου παράγοντα και 
συνάγεται η αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων του νευ-
ραλγικού τομέα της  Υγείας με χαρακτηριστική επιπολαιότητα 
που μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το αγαθό της δημό-
σιας υγείας, κατά παράβαση του άρθρου 21 παρ. 3 Συντάγ-
ματος στο οποίο θεμελιώνεται υποχρέωση της Πολιτείας για 
την προστασία της υγείας των πολιτών. Η υποχρέωση αυτή 
παραβιάζεται κατάφωρα από την αντιμετώπιση των ασθε-
νών ως αντικειμένων που πρέπει να μεταφερθούν δια της 
ανάθεσης της μεταφοράς τους από μη εκπαιδευμένο προ-
σωπικό, από την κατ’ ουσίαν καθιέρωση του ανεύθυνου 
του αρμοδίου Υπουργείου αναφορικά με την επάρκεια του 
νοσοκομειακού εξοπλισμού και του υγειονομικού υλικού και 
την ανάθεση της φύλαξης των νοσοκομείων και της σίτισης 
των ασθενών σε «ιδιώτες», πέραν πάσης έννοιας διαφά-
νειας και αξιοκρατίας χωρίς την καθιέρωση κριτηρίων και 
προδιαγραφών που μπορούν να λειτουργήσουν ως δικλείδα 
ασφαλείας.  

Ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοση-
λευτών της χώρας, καταγγέλλουμε τις ανωτέρω δι-
ατάξεις ως αντισυνταγματικές και αδικαιολόγητα 
πρόχειρες και προβληματικές και σας καλούμε όπως 
προβείτε άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την 
κατάργηση ή τη μεταρρύθμιση τους, σε συμμόρφωση 
με τις συνταγματικές επιταγές, ώστε να μην τεθεί σε 
κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των ασθενών και να 
μην επιβαρυνθεί με ακόμη περισσότερα προβλήματα 
το ήδη πολύπαθο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 2
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η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και των 
επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργα-
σίας, τη βελτίωση της σταθερότητας των δημόσιων 

οικονομικών και την παροχή ενός αποτελεσματικού κοινωνι-
κού δικτύου ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου 
να συμβάλει στην ανάκαμψη της Ελλάδας από τον τεράστιο 
κοινωνικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με 
την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ. 

Η Οικονομική Έρευνα για την Ελλάδα καταγράφει αύξηση 
του ποσοστού φτώχειας στο ένα τρίτο του πληθυσμού από 
την εμφάνιση της κρίσης. Προσθέτει ότι η καταπολέμηση της 
φτώχειας και της ανισότητας πρέπει να αποτελούν επιτακτι-
κές προτεραιότητες πολιτικής. 

Η Έρευνα προβλέπει ενίσχυση της ανάκαμψης το 2017, 
καθώς οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και η εξωτερική ζή-
τηση θα ωφελήσουν τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας. 
Επίσης, τονίζεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγ-
ματεύσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της βιωσι-
μότητας του δημόσιου χρέους είναι ζωτικής σημασίας για τη 
βελτίωση των προοπτικών της οικονομίας. 

Ωστόσο, παραμένουν σοβαροί κίνδυνοι. Όχι μόνο μπορεί 
η πιστωτική ασφυξία να συνεχίσει να υπονομεύει την εγχώ-
ρια ζήτηση, αλλά η οικονομική δραστηριότητα να εξασθενή-
σει περαιτέρω λόγω της υποχώρησης των εμπορικών συ-
ναλλαγών και της υποτονικότερης ανάπτυξης στις υπόλοιπες 
χώρες της ζώνης του ευρώ, που αποτελούν τον προορισμό 
για το ένα τρίτο των ελληνικών εξαγωγών. 

Η Έρευνα προσθέτει ότι η προσφυγική κρίση μπορεί να 
δημιουργήσει μείζονα προβλήματα για την ελληνική οικονο-
μία, ιδίως αν η συμβολή της ΕΕ αποδειχθεί ανεπαρκής. Σύμ-
φωνα με αρχικές εκτιμήσεις, το κόστος της εισροής προσφύ-
γων υπολογίζεται σε περίπου 0,4% του ΑΕΠ για το 2015.

 Κατά την παρουσίαση της Έρευνας στην Αθήνα, ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΟΣΑ, κ. Angel Gurría, δήλωσε: «Η Ελλάδα 
έχει υποστεί μια επώδυνη προσαρμογή και οι οικονομικές 
και κοινωνικές προοπτικές της παρουσιάζουν ακόμη προ-
κλήσεις. Ως εκ τούτου, η χώρα χρειάζεται να επανεμφανίσει 
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις αυτές. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν αρχίσει να 
αποφέρουν καρπούς, είναι πλέον αναγκαία η βελτίωση της 
εφαρμογής, η ενίσχυση της εθνικής «κυριότητας» των με-
ταρρυθμίσεων και η επικέντρωση των προσπαθειών τόσο 

στην κοινωνική ευημερία όσο και στην ανταγωνιστικότητα. 
Ο ΟΟΣΑ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ελληνι-
κής Κυβέρνησης για την παροχή τεχνογνωσίας και στήριξης, 
ώστε να βοηθήσει την Ελλάδα να προωθήσει μια πιο βιώσι-
μη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Το στοχοθετημένο πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος για τα φτωχά νοικοκυριά πρόκειται να εφαρ-
μοστεί πλήρως το 2017, ωστόσο η Έρευνα επισημαίνει 
ότι χρειάζεται περαιτέρω δράση για την αντιμετώπιση των 
αυξανόμενων ποσοστών παιδικής φτώχειας. Ανάμεσα στις 
συστάσεις του, ο ΟΟΣΑ προτείνει τη θέσπιση ενός επιδο-
τούμενου προγράμματος σχολικών γευμάτων στις φτωχές 
περιφέρειες. Μεσοπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι η δη-
μιουργία ενός προγράμματος κοινωνικής στέγασης, αλλά εν 
τω μεταξύ είναι αναγκαία η καλά στοχευμένη στήριξη για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης και του 
υψηλού κόστους στέγασης.

Η χρηματοδότηση τέτοιων κοινωνικών προγραμμάτων 
θα αντιστοιχεί περίπου στο 1,5% του ΑΕΠ. Θα χρειαστεί η 
ανακατανομή πόρων που έχουν εξοικονομηθεί σε άλλους 
τομείς, π.χ. συντάξεις, αμυντικές δαπάνες ή βελτιωμένη εί-
σπραξη φόρων, σύμφωνα με την Έρευνα. Η μεταρρύθμιση 
των συντάξεων θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καλύτερη 
ευθυγράμμιση των εισφορών και των παροχών, στον περι-
ορισμό των ειδικών καθεστώτων και στην ανακούφιση των 
ασθενέστερων.

Η αύξηση των επενδύσεων, π.χ. στις υποδομές και την 
εφοδιαστική, θα στηρίξει τις εξαγωγές, οι οποίες είναι ανα-
γκαίες για μια σταθερή ανάκαμψη. Η περαιτέρω απελευθέ-
ρωση των βιομηχανιών δικτύου θα τονώσει επίσης τόσο την 
ποιότητα όσο και την ποσότητα των επενδύσεων. Οι πόροι 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμο-
ποιηθούν πιο αποτελεσματικά για την ενίσχυση των επενδύ-
σεων στην παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς 
επίσης στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινω-
νιών, ώστε να συμβάλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με την Έρευνα, η διαδικασία προσαρμογής έχει 
βασιστεί μέχρι σήμερα υπερβολικά στα δημοσιονομικά μέ-
τρα και την αγορά εργασίας, ενώ δεν έχει σημειωθεί επαρ-
κής πρόοδος όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
αγαθών. Οι μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν στην αγο-
ρά αγαθών μετά την κρίση έχουν προχωρήσει πολύ αργά, 

εΡευνα

οοσα: η καταπολέμηση της
φτώχειας και της ανισότητας στην

έλλάδα είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανάκαμψη από την κρίση
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έχουν υπονομευθεί λόγω της ελλιπούς τους εφαρμογής και 
έχουν αφήσει άθικτη, ως επί το πλείστον, τη μονοπωλιακή 
εξουσία. Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, ένα μεγα-
λύτερο αίσθημα κυριότητας των αλλαγών πολιτικής και μια 
σαφής επικοινωνία σχετικά με τα αναμενόμενα οφέλη για το 
ευρύτερο κοινό θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του 
νέου προγράμματος μεταρρυθμίσεων.

Η φοροδιαφυγή παραμένει εκτεταμένη στην Ελλάδα και 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των φορολογικών εσόδων 
που είναι απαραίτητα για τη στήριξη των κοινωνικών πολι-
τικών. Ο ΟΟΣΑ απευθύνει έκκληση για διεύρυνση της φο-
ρολογικής βάσης και, παράλληλα, ενίσχυση και μεγαλύτερη 
αυτονομία της φορολογικής διοίκησης, ώστε να απελευθε-
ρωθούν πόροι για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και 
να βελτιωθεί η συμμόρφωση.

Η υποτονική οικονομική ανάπτυξη και οι ανάγκες ανακε-
φαλαιοποίησης των τραπεζών έχουν διογκώσει το ήδη υψη-
λό δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Η επίτευξη συμφωνίας με 
τους δανειστές για μια σημαντική παράταση της διάρκειας και 
των περιόδων χάριτος για την αποπληρωμή του χρέους θα 
μπορούσαν να κρατήσουν χαμηλές και σταθερές τις ακαθά-
ριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας μακροπρόθεσμα 
και να μειώσουν την αβεβαιότητα, σύμφωνα με την Έρευνα.

Μια επισκόπηση της Οικονομικής Έρευνας, συμπερι-
λαμβανομένων των βασικών της συμπερασμάτων, είναι 
ελεύθερα προσβάσιμη στο δικτυακό τόπο του ΟΟΣΑ, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oecd.org/greece/
economic-survey-greece.htm. 2

συΜΜεΤοΧΗ ΤΗσ πα.συ.ν.ο. - εσυ

δίπλα στους συνανθρώπους μας
που δοκιμάζονται

την κυριακή 6 μαρτίου, μετά από σχετικό 
κάλεσμα του Δ.Σ. της ΠΑ.Συ.Ν.ο. – Ε.Σ.υ. 

συμμετείχαμε και προσφέραμε στη συγκέντρωση ειδών 
άμεσης ανάγκης για τους πρόσφυγες, που πραγματοποι-
ήθηκε στην πλατεία Συντάγματος από το Δίκτυο Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.2

http://www.oecd.org/greece/economic-survey-greece.htm
http://www.oecd.org/greece/economic-survey-greece.htm
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Πάνω από τρεις μή-
νες, η συντριπτική 

πλειονότητα των νοσοκο-
μείων του ΕΣΥ παραμένει 
«ακέφαλη», χρέη διοικητή έχουν ανα-
λάβει προσωρινά οι διευθυντές των 
ιατρικών υπηρεσιών, αφού από τα 
μέσα Δεκεμβρίου το υπουργείο απο-
μάκρυνε μαζικά τους διοικητές προτού 
βρει τους αντικαταστάτες τους. Από 
τους 127 διοικητές και αναπληρωτές 
διοικητές που υπηρετούσαν τότε στα 
νοσοκομεία, μόνο 16 παρέμειναν στη 
θέση τους.

Για τις θέσεις των νέων διοικητών 
των νοσοκομείων υπέβαλαν αιτήσεις 
συνολικά 1.632 ενδιαφερόμενοι, εκ 
των οποίων 300 απορρίφθηκαν εξαρ-
χής λόγω λαθών στη συμπλήρωση 
των στοιχείων. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι υπήρξε υποψήφιος που ενώ είχε 
συμπληρώσει κανονικά την απαραίτη-
τη υπεύθυνη δήλωση, είχε ξεχάσει να 
την υπογράψει!

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ξεκίνησε 
από το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρ-
τίου τις προσωπικές συνεντεύξεις των 
υποψηφίων για τις 75 θέσεις διοικητή 
και τις 71 θέσεις αναπληρωτή διοικη-
τή, και το υπουργείο εκτιμά ότι εάν δεν 
υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω αρνή-
σεων επιτυχόντων, τέλος Μαΐου θα 

έχουν διοριστεί όλοι οι νέοι διοικητές 
σε νοσοκομεία.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επι-
τροπής και γενικός γραμματέας Υγείας 
του υπουργείου, Πέτρος Γιαννουλάτος, 
η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε Πέμπτη 
και Παρασκευή και σε κάθε συνεδρία-
ση καλούνται για συνέντευξη περίπου 
30 υποψήφιοι. Συνολικά αναμένεται 
να εξετασθούν περί τους 700 υπο-
ψηφίους, τα προσόντα των οποίων 
βάσει των βιογραφικών τους, κρίθη-
καν ικανοποιητικά από την πρώτη επε-
ξεργασία των αιτήσεων. Η προσωπική 
συνέντευξη μετράει ως προς το ένα 
ενδέκατο της συνολικής αξιολόγησης, 
οπότε σε περιπτώσεις αδύναμων βιο-
γραφικών όποιο και να είναι το αποτέ-
λεσμα της συνέντευξης δεν μπορεί να 
ανατρέψει τη «βαθμολογία».

Στον σχεδιασμό του υπουργείου 
Υγείας είναι να διοριστούν αρχικά οι 
διοικητές στα νοσοκομεία του Ανα-
τολικού Αιγαίου (λόγω ευρωπαϊκού 
προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν 
και πρέπει να «τρέξει» άμεσα) αλλά και 
στα νοσοκομεία Κιλκίς και Γουμένισ-
σας. Θα ακολουθήσουν τα πανεπιστη-

μιακά νοσοκομεία, τα νοσοκο-
μεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
και στο τέλος τα περιφερειακά. 
Η επιλογή των κατάλληλων δεν 

είναι μία εύκολη υπόθεση για τα μέλη 
της Επιτροπής, αφού με βάση την αρ-
χική αξιολόγηση φαίνεται ότι υπάρχει 
ένα μικρός αριθμός καλών βιογραφι-
κών, ένα μεγάλος αριθμός αδύναμων 
βιογραφικών και στη μέση το… κενό. 
Οι «αξιολογητές» μάλιστα βρέθηκαν 
μπροστά και σε ακραίες περιπτώσεις, 
όπως αυτή υποψηφίου με παρούσα 
απασχόληση σερβιτόρος, ή υποψήφιας 
που δήλωσε επάγγελμα αεροσυνοδός.

Οι υποψήφιοι με τα πολύ καλά βι-
ογραφικά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον για μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, που 
σημαίνει ότι τα μέλη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης θα δυσκολευτούν να 
βρουν κατάλληλους για να διοικήσουν 
νοσοκομεία στην περιφέρεια. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις η ηλικία των 
υποψηφίων είναι είτε 55-60 ετών, 
είτε 35-40 ετών. Στη δεύτερη ηλικια-
κή ομάδα, οι περισσότεροι έχουν πολύ 
καλή εκπαίδευση, αλλά σχεδόν καθό-
λου εμπειρία. 2

αΞΙολογουνΤαΙ οΙ υποψΗΦΙοΙ
γΙα ΤΗ ΔΙοΙΚΗσΗ Των νοσοΚοΜεΙων

Ζήσε μάη μου ...
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Η λεΙΤουΡγΙα Του εσυ απεΙλεΙΤαΙ Με ΚαΤαΡΡευσΗ 

έλλείψεις Φαρμάκων
και προσωπικού,

κλινών και οχημάτων
οδηγούν τη δημόσια υγεία
σε οριακές καταστάσεις

Σε οριακό σημείο έχει φθάσει το Εθνικό Σύ-
στημα υγείας και απειλείται με κατάρρευση. 
Οι ελλείψεις αναλώσιμων υλικών και φαρμάκων στα 

δημόσια νοσοκομεία εμφανίζονται πλέον από το πρώτο 
τρίμηνο του έτους.  Την ίδια στιγμή, οι προσλήψεις προσω-
πικού γίνονται με το σταγονόμετρο, με αποτέλεσμα οι ελ-
λείψεις να υπερβαίνουν τις 25.000, εκ των οποίων 6.000 
μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Κλίνες εντατικής θεραπείας 
με υποδομή, παραμένουν κλειστές, όταν καθημερινά στη 
λίστα αναμονής του ΕΚΑΒ βρίσκονται 40-45 ασθενείς. Αλλά 
και η πρωτοβάθμια περίθαλψη εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
πλήρη αποδιοργάνωση.

Σύμφωνα με τον ιατρικό κόσμο, τα σοβαρά προβλήματα 
που ταλανίζουν τα δημόσια νοσοκομεία είναι εντονότερα 
με την κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών και τις χιλιάδες 
αφίξεις προσφύγων και μεταναστών καθώς οι αυξημένες 
ανάγκες δεν καλύπτονται από τους ανάλογους προϋπολογι-
σμούς, ενώ τίθεται θέμα διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, 

δεδομένων των κρουσμάτων ηπατίτιδας Α και άλλων λοι-
μωδών νοσημάτων που εμφανίστηκαν τον τελευταίο χρο-
νικό διάστημα σε χώρους όπου διαμένουν οι πρόσφυγες 
και οι μετανάστες.

Δραματική είναι η κατάσταση και στο ΕΚΑΒ. Από τα 130 
οχήματα που διαθέτει του ΕΚΑΒ Αθηνών, σχεδόν τα μισά 
βρίσκονται ακινητοποιημένα λόγω σοβαρών βλαβών, ενώ 
και ασθενοφόρα με απλές βλάβες, λόγω έλλειψης ανταλλα-
κτικών, δεν επισκευάζονται έγκαιρα. Η κατάσταση επιβα-
ρύνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας και της προσφυγικής 
κρίσης. Το τελευταίο διάστημα από τα 30 ασθενοφόρα που 
κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο Αττικής κατά τη νυχτερινή 
βάρδια, σχεδόν τα δέκα θα ασχοληθούν με τη διακομιδή 
προσφύγων. Παρόμοια κατάσταση και στην πρωινή βάρ-
δια, όπου από τα 50-55 ασθενοφόρα που κινούνται για τα 
επείγοντα περιστατικά τα 10-15 μπορεί να χρειαστεί να δι-
ακομίσουν πρόσφυγες. 2
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Εντός του Απριλίου, αναμέ-
νεται η επίσημη προκήρυξη 
των 63 νέων θέσεων επικου-

ρικού προσωπικού διαφόρων ειδι-
κοτήτων, πλην ιατρών, που πρόκει-
ται να προσληφθούν με συμβάσεις 
εργασίας στα νοσοκομεία της 7ης 
ΥΠΕ Κρήτης για την κάλυψη επιτακτι-
κών αναγκών τους.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν 
από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια 
Κρήτης, η οποία τονίζει ότι γίνονται 
στο πλαίσιο των ενεργειών υπο-
στήριξης του δημόσιου συστήματος 
υγείας και στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την ΥΠΕ Κρήτης οι 
προσλήψεις επικουρικού προσωπι-
κού διενεργούνται βάσει καταλόγου, 
ο οποίος καταρτίζεται σε κάθε ΥΠΕ, 
και οι ενδιαφερόμενοι για την 7η 
ΥΠΕ Κρήτης μπορούν να καταθέτουν 
καθημερινά τις αιτήσεις ενδιαφέ-
ροντος τους, μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ή να ανανεώνουν τα 
δικαιολογητικά τους στο Κέντρο Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών για θέματα υγεί-
ας της υπηρεσίας, στην οδό Σμύρνης 
26 στο Ηράκλειο.

Επίσης τονίζεται ότι «όσον αφο-
ρά το υπηρετούν επικουρικό προσω-
πικό δόθηκε ως γνωστόν παράταση 
της υπηρεσίας του, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι κατεπείγουσες 
ανάγκες κλινικών και τμημάτων, η 
λειτουργία των οποίων κινδύνευε, 
λόγω της πολιτικής των μηδενικών 
προσλήψεων και της αδιαφορίας 
των προηγούμενων κυβερνήσεων».

Ακόμη η 7η ΥΠΕ Κρήτης αναφέρει 
ότι «στην συνεκτική και συντονισμέ-
νη προσπάθεια στήριξης του ΕΣΥ στο 
νησί, η οποία υλοποιείται για πρώτη 
φορά μετά από πολλά χρόνια από το 
Υπουργείο Υγείας, περιλαμβάνεται 
επίσης η πρόσληψη 42 επικουρικών 
ιατρών για τα νοσοκομεία ευθύ-
νης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, καθώς και 
19 επικουρικών ιατρών για τις ΜΥ 
ΚΥ-ΠΕΔΥ. Διορισμοί που σταδιακά 
υλοποιούνται, ενώ από την αρχή του 
2016 έχουν ήδη προσληφθεί και 11 
επιπλέον επικουρικοί ιατροί.

Για την στελέχωση και υποστήρι-
ξη των ΜΕΘ μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν 
προκηρυχθεί 5 θέσεις ιατρών και 18 
νοσηλευτών. Επιπροσθέτως στις μο-
νάδες ευθύνης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης 
υπηρετούν σήμερα και 143 άτομα, 
μέσω των συμβάσεων του ΟΑΕΔ»

Σύμφωνα με την 7η ΥΠΕ «Το 
αμέσως προσεχές διάστημα αναμέ-
νεται η προκήρυξη 63 θέσεων μόνι-
μου ιατρικού προσωπικού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η έκ-
δοση των αποτελεσμάτων της προ-
κήρυξης 4Κ και 5Κ για την πρόσληψη 
μόνιμου μη ιατρικού προσωπικού 
63 θέσεων, ενώ αναμένεται και νέα 
προκήρυξη που θα περιλαμβάνει 
135 νέες θέσεις νοσηλευτικού και 
λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) 
για την υγειονομική περιφέρεια της 
Κρήτης.

Τέλος η η 7η Υγειονομική Περι-
φέρεια Κρήτης στην ίδια ανακοίνω-
ση αναφέρει :

«Η προσπάθεια σταθεροποίησης του 
συστήματος δεν αφορά όμως μόνο 
στην στελέχωση με ανθρώπινο δυ-
ναμικό των υγειονομικών μονάδων. 
Εκφράζεται και μέσω αύξησης της 
χρηματοδότησής του. Ειδικότερα σε 
επίπεδο ΥΠΕ Κρήτης, όπως αποτυ-
πώνεται σε αριθμούς σε σχέση με 
το 2015, εκφράζεται με την αύξηση 
κατά 13.393.000 ευρώ ή 13,7% 
του προϋπολογισμού για τα νοσοκο-
μεία, 825.000 ευρώ ή 21,8% για το 
σύνολο ΥΠΕ-ΠΕΔΥ.

Για δε τις εφημερίες, η αύξηση εί-
ναι περί τα 2.000.000 ευρώ ή σχε-
δόν 14% σε σχέση με το 2015.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί –προ-
στίθεται- ότι για πρώτη φορά μετά 
από πολλά έτη, στην 7η ΥΠΕ Κρήτης 
αποπληρώνονται εφημερίες και υπε-
ρωρίες στο σύνολό τους, χωρίς τις 
καθυστερήσεις και με σταδιακή επι-
στροφή των οριζόντιων περικοπών 
παρελθόντων ετών.

«Παράλληλα, η μεταρρύθμισή 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας αποτελεί βασική προτεραιότητα 
για το υπουργείο Υγείας και σε αυ-
τήν την κατεύθυνση, σε συνεργασία 
με τους εμπειρογνώμονες του ΠΟΥ, 
εντάσσεται ο σχεδιασμός των πρώ-
των πιλοτικών δικτύων με ιατρεία 
γειτονιάς και μια κεντρική μονάδας 
αναφοράς σε 4 δήμους της χώρας, 
μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Μα-
λεβιζίου» καταλήγει η 7η ΥΠΕ Κρή-
της .2

αναΚοΙνωσΗ ΤΗσ 7Ησ υ.π.ε.

προσλήψεις επικουρικού
προσωπικού

σε νοσοκομεία της κρήτης
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πολυΜΗνεσ αναΜονεσ γΙα αΚΤΙνοθεΡαπεΙα
σΤα ΔΗΜοσΙα νοσοΚοΜεΙα 

το υπουργείο υγείας εμπαίζει
ασθενείς και εργαζόμενους

το  υπουργείο υγείας ανακοίνωσε προσλήψεις 
ακτινοφυσικών και γιατρών ακτινοθεραπευτικής 
ογκολογίας σε νοσοκομεία της Αττικής που δεν δια-

θέτουν Ακτινοθεραπευτικά Τμήματα, σε απάντηση επιστολής 
που απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στις 28-3-
2016 σχετικά με τις πολύμηνες αναμονές των ασθενών για 
ακτινοθεραπεία στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ αγνοούνται 
προκλητικά τα νοσοκομεία της περιφέρειας, για τα οποία δεν 
γίνεται καμία αναφορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της η Ένωση Φυσικών Ιατρι-
κής Ελλάδος (ΕΦΙΕ) εξεπλάγην μόλις είδε τη δημοσιευμέ-
νη απάντηση του Υπουργείου στην καταγγελία του ΙΣΑ. Το 
Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι αποτελεί «λύση» η πρόσληψη 
έξι (6) μόνο Φυσικών Ιατρικής-Ακτινοφυσικών σε κάποια 
Νοσοκομεία μόνο της Αττικής εκ των οποίων το 50% δεν δι-
αθέτει Τμήμα Ακτινοθεραπείας. Η θέση αυτή του Υπουργείου 
αποτελεί εμπαιγμό τόσο στους εργαζόμενους στα Δημόσια 
Νοσοκομεία όσο και στους καρκινοπαθείς της χώρας τονίζει 
η ΕΦΙΕ και υπενθυμίζει ότι με συνεχείς παρεμβάσεις της στο 
Υπουργείο Υγείας και στις επτά Υ.Π.Ε. έχει επανειλημμένως 
επισημάνει τόσο το θέμα της ανεπάρκειας και υποβάθμισης 
του τεχνολογικού εξοπλισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων, 

όσο και το θέμα της σοβαρής υποστελέχωσης σε Φυσικούς 
Ιατρικής-Ακτινοφυσικούς, η οποία υποβαθμίζει και υπονο-
μεύει την ακτινοπροστασία ασθενών και προσωπικού στην 
διάγνωση και θεραπεία. 

Ειδικά για τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν τα 
τμήματα Ακτινοθεραπείας, οι γραμμικοί επιταχυντές είναι μέ-
σου όρου ηλικίας που υπερβαίνει τα 15 έτη!

Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη καταγραφή της ΕΦΙΕ, οι 
άμεσες ανάγκες στα Νοσοκομεία της χώρας σε Φυσικούς Ια-
τρικής-Ακτινοφυσικούς, ανέρχονται σε πενήντα (50), αριθ-
μός που οριακά, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καλύπτει 
τις απολύτως επείγουσες ανάγκες. Από αυτές, περίπου οι 20 
προορίζονται για την στελέχωση των επτά (7) Νοσοκομείων 
της χώρας που έχουν επιλεγεί να λάβουν την επικείμενη δω-
ρεά γραμμικών επιταχυντών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρ-
χος. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της δωρεάς, είναι η 
στελέχωση με τον απαραίτητο αριθμό Ακτινοφυσικών. Είναι 
προφανές ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου υπονομεύει 
άμεσα την εν λόγω δωρεά, η οποία αποτελεί και την μοναδι-
κή ευκαιρία αναβάθμισης της Ακτινοθεραπείας και μείωσης 
της μεγάλης λίστας αναμονών. 2
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Στην τελική ευθεία έχει πλέον μπει η δημιουρ-
γία των «κέντρων κοινότητας», των «ΚΕΠ» 
όπως παρομοιάζονται για ευάλωτες, οικονομικά και 

κοινωνικά, ομάδες πολιτών, όπως άστεγοι, άποροι, ΑμεΑ, 
Ρομά, μετανάστες. Στις 29 Μαρτίου εκδόθηκε η κοινή υπουρ-
γική απόφαση (αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435−1135/2016) του 
υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. 
Παναγιώτη Κουρουμπλή και της αναπληρώτριας υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης κυρίας Θεανώς Φωτίου με την οποία καθορίζονται οι 
ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους.

Τα «Κέντρα Κοινότητας» στους δήμους θα είναι ένα το-
πικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση 
και διασύνδεση των πολιτών που έχουν αυξημένες 

ανάγκες κοινωνικής προστασίας με όλα τα κοινωνικά 
προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή 
λειτουργίας τους.

Τα «Κέντρα Κοινότητας» μπορούν να καλύπτονται από 
εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους. Σε περίπτωση συγ-
χρηματοδότησής τους από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται 
όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του 
ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα Κέντρα Κοινότητας υποχρεούνται ιδιαίτερα να παρέ-
χουν υποστήριξη στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβο-
λής της αίτησης για το πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα», τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής όσο και 
για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απα-
ραίτητων δικαιολογητικών.

εΡΧονΤαΙ Τα ΚενΤΡα ΚοΙνοΤΗΤασ

«κέπ» για
ευάλωτες ομάδες πολιτών
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Επίσης, θα βοηθούν στη διεκπεραίωση αιτημάτων για παρα-
πομπή σε υπηρεσίες όπως κοινωνικοί ξενώνες αστέ-
γων, ξενώνες κακοποιημένων γυναικών και θυμάτων 
διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, κοινωνικά φρο-
ντιστήρια, δομές Ψυχικής Υγείας, δομές για ΑμεΑ, 
βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, προγράμματα 
για ηλικιωμένους, για Ρομά, για Μετανάστες κ.λπ.

Παράλληλα, θα παρέχεται ενημερωτική συνδρομή για 
θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμε-
νες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ., ενώ υπάρ-
χουν και δράσεις γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγ-
γελματικού προσανατολισμού, παροχή συμβουλευτι-
κής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και 
οικογένειες. Θα συμβάλλουν επίσης στη συγκέντρω-
ση και διανομή βασικών αγαθών.

Ως φορείς υλοποίησης των «Κέντρων Κοινότητας» 
ορίζονται οι δήμοι και όλοι οι φορείς που συστήνονται 
και εποπτεύονται από αυτούς (δημοτικά ΝΠΔΔ, κοινωφελείς 
επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς).

Ως προς τη στελέχωσή τους στην κοινή υπουργική από-
φαση αναφέρεται ότι:

 Χ Το «Κέντρο Κοινότητας» στελεχώνεται από υπαλλήλους 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου (ΙΔΟΧ).

 Χ Στελεχώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου 
δήμου και τουλάχιστον από δύο, υποχρεωτικά, υπαλ-
λήλους, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι κοι-
νωνικός λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με 
άδεια άσκησης επαγγέλματος), πλήρους απασχόλησης. Ο 
κοινωνικός λειτουργός θα εκτελεί χρέη συντονιστή και 
βασικού υπευθύνου υλοποίησης των προγραμμάτων και 
των δράσεων.

 Χ Ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δύναται να στε-
λεχώνεται από προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχό-
λησης, με σύμβαση ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, από τις εξής 
ειδικότητες:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, «ει δυ-
νατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και 
κοινωνικής προστασίας».

 • Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος (πτυχιούχος ΑΕΙ 
με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

 • Επισκέπτης Υγείας ή νοσηλευτής (πτυχιούχος ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος). «Ελλείψει αυ-
τού, βοηθός νοσηλευτή των σχολών ΤΕΕ/ΜΤΕΝΣ/
ΙΕΚ/ΕΠΑΛ με άδεια άσκησης επαγγέλματος».

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων, «ει δυνατόν με εμπειρία σε 
θέματα απασχόλησης και διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού»

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ με ειδίκευση ή/και εμπειρία στη 
μαθησιακή στήριξη και την δημιουργική ενασχόληση 
παιδιών (νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδα-
γωγοί κ.λπ.).

 • Διαμεσολαβητής για Ρομά και ευπαθείς ομάδες, του-
λάχιστον ΥΕ (εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με 
το τυπικό αυτό προσόν), ο οποίος, σε κάθε περίπτω-
ση θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών 
της κοινότητας και της διαλέκτου της.

 • Υπάλληλος αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη 
του Κέντρου, τουλάχιστον ΔΕ.

Επιπρόσθετα, ένα Κέντρο Κοινότητας, μέσω του φορέα υλο-
ποίησής του, μπορεί να συνάψει συμβάσεις έργου ή κατ' 
αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (π.χ. νομικές 
συμβουλές, υπηρεσίες υγείας όπου αυτές προβλέπονται 
ρητά).2
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Φίλες και Φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε και αυτή τη χρονιά στο 9ο Πανελλήνιο & 8ο Πα-
νευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 
που θα πραγματοποιηθεί στην πανέμορφη, ιστορική και φιλόξενη 
πόλη της Καλαμάτας, από τις 19 έως 22 Μαΐου 2016, από την Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος. Το ετήσιο συνέδριο μας, θεσμός πλέον 
στον χώρο της υγείας, φέρνει ξανά κοντά τους Νοσηλευτές και τους 
Επαγγελματίες υγείας για να αναδείξει την κλινική και επιστημονική 
εργασία που συντελείται σε Πανελλαδικό και Πανευρωπαϊκό επίπε-
δο, να δώσει μια μοναδική ευκαιρία για επιμόρφωση σε νέες πρα-
κτικές και να παρουσιάσει τις εξελίξεις που αφορούν στον χώρο της 
νοσηλευτικής και της υγείας.

Η συλλογική προσπάθεια της Ε.Ν.Ε., που ξεκίνησε πριν από 
8 χρόνια στο χώρο των συνεδρίων, συνεχίζεται απρόσκοπτη, ενώ 
κάθε χρόνο βρίσκει νέους άξιους συμμετέχοντες, που προσφέρουν 
γνώση, ιδέες, πείσμα και εργατικότητα προς όφελος του κλάδου μας. 
Αυτός είναι, εξάλλου, και ο σκοπός του φετινού μας συνεδρίου. Να 
αφυπνίσει, να ενημερώσει, να διεγείρει τη σκέψη, να προκαλέσει 
τον διάλογο, να διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων και να 
καταδείξει την διαφορετικότητά μας, που οφείλεται στη φύση των 
υπηρεσιών που παρέχουμε. Αλλά κυρίως να τονώσει το φρόνημα 
και την αυτοεκτίμηση όλων των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας την 
επιστημοσύνη μας, τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας, καθώς και 
τον επιτελικό και αναντικατάστατο ρόλο μας σε οποιαδήποτε μονάδα 
υγείας και αν υπηρετούμε.

Η μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων συνεχίζεται κι 
αυτό το χρόνο με τη δική σας δυναμική συμμετοχή και τις εκατοντά-
δες ενδιαφέρουσες επιστημονικές εργασίες που θα παρουσιαστούν 
και αυτή τη φορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι και φέτος η παρουσία των 
φοιτητών της νοσηλευτικής επιστήμης αναμένεται να είναι ιδιαίτε-
ρα αυξημένη, καθώς η Ένωσή μας ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες 
οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, δίνει τη δυνατότητα της δω-
ρεάν συμμετοχής σε φοιτητές και ανέργους συναδέλφους μας, ώστε 
να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία απόκτησης και δημιουργίας 
νέας γνώσης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί μία σειρά 
από διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, ελεύθερες ανακοινώσεις, κλινι-
κά φροντιστήρια και φυσικά βραβεύσεις των καλύτερων εργασιών. 
Ευχαριστούμε θερμά τους εισηγητές, τα μέλη της επιστημονικής, τιμη-
τικής, διεθνούς και τοπικής οργανωτικής και συντονιστικής επιτροπής 
του συνεδρίου που συμμετέχουν και συνεισφέρουν στο συνέδριό μας 
και φέτος.

Οι νοσηλευτές της Ελλάδας και της Ευρώπης δίνουμε το δυνα-
μικό παρόν, συζητάμε, καταθέτουμε και ανταλλάσσουμε εμπειρίες 
και απόψεις, σ’ αυτή τη μεγάλη συνάντηση. Καλή αντάμωση στην 
κορυφαία εκδήλωση της Ένωσής μας, τη μεγάλη συνάντηση των 
νοσηλευτών, φέτος, στην αγαπημένη Καλαμάτα.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
Δημήτρης Σκουτέλης
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Ενημερωθείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.enne2016.gr

Προθεσμία Ειδικών
Μειωμένων Εγγραφών

Κυριακή 17 Απριλίου

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις
συμμετοχής - προεγγραφές

στα Κλινικά & ειδικά
Φροντιστήρια & σεμινάρια

Αναρτήθηκαν οι αναλυτικές οδηγίες για τις 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες
Ανακοινώσεις e-Posters

Προθεσμία Υποβολής
Τρίτη 3 Μαΐου

Ολοκληρώθηκε η υποβολή εργασιών

Υπο την Αιγίδα
του Υπουργείου Υγείας

Με τη στήριξη του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ρυθμιστικών Αρχών
Νοσηλευτικής

Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. 
με 23 Μονάδες συνεχιζόμενης νοση-
λευτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το 
Ν. 3252/2004, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν.4272/2014.
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http://www.enne2016.gr
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Κλινικά & ειδικά Φροντιστήρια & σεμινάρια, πληροφορίες & προεγγραφές

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του 9ου Πανελληνίου και 
8ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελμα-

τικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί 
πλήθος κλινικών φροντιστηρίων, σεμιναρίων και ειδι-
κών φροντιστηρίων, για τα οποία αναρτώνται σταδιακά 
στην ιστοσελίδα οι αναλυτικές πληροφορίες για το κα-
θένα, ενώ μετά την οριστική διαμόρφωση του τελικού 
προγράμματος του Συνεδρίου θα αναρτηθεί ο ακριβής 
χρόνος και χώρος πραγματοποίησής τους.

Η εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμι-
νάρια και Ειδικά Φροντιστήρια είναι ΔΩΡΕΑΝ για 
τους εγγεγραμμένους Συνέδρους και γίνεται απο-
κλειστικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου ως εξής:

κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια & Ειδικά 
Φροντιστήρια με Προεγγραφές
Για συγκεκριμένο αριθμό κλινικών φροντιστηρίων, σε-
μιναρίων και ειδικών φροντιστηρίων θα γίνουν δεκτές 
προεγγραφές αποκλειστικά με υποβολή δήλωσης συμ-
μετοχής μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα 
του Συνεδρίου. Ο αριθμός και η θεματολογία των συ-
γκεκριμένων κλινικών φροντιστηρίων, σεμιναρίων και 
ειδικών φροντιστηρίων μέσω προεγγραφών εμπλουτί-
ζεται επιπρόσθετα σταδιακά.  Απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη δήλωση συμμετοχής σε αυτά είναι η προηγούμε-
νη εγγραφή του συμμετέχοντος στο Συνέδριο.

κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια & Ειδικά 
Φροντιστήρια με Εγγραφή κατά τις ημέρες δι-
εξαγωγής του Συνεδρίου.
Για συγκεκριμένο αριθμό και είδος κλινικών φροντι-
στηρίων, σεμιναρίων και ειδικών φροντιστηρίων θα 
υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής αποκλειστικά κατά τις 
ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου σε ειδικό γραφείο 
της Γραμματείας που θα λειτουργεί τις ημέρες διεξαγω-
γής στο χώρο του Συνεδρίου.

ΣημΑΝτικΕΣ ΠληροΦοριΕΣ ΓιΑ ολΑ τΑ κλι-
ΝικΑ ΦροΝτιΣτηριΑ, ΣΕμιΝΑριΑ & ΕιΔικΑ 
ΦροΝτιΣτηριΑ

 • Η εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια & 
Ειδικά Φροντιστήρια γίνεται απαραίτητα αυτοπρο-
σώπως.

 • Μετά το πέρας των Κλινικών Φροντιστηρίων, Σε-
μιναρίων & Ειδικών Φροντιστηρίων θα δοθεί 
πιστοποιητικό παρακολούθησης στα Κλινικά Φρο-
ντιστήρια με μονάδες συνεχιζόμενης νοσηλευτι-
κής εκπαίδευσης από την ΕΝΕ (Ν. 3252/04, Ν. 
4272/14).

 • Επειδή η ζήτηση κάθε χρόνο είναι αυξημένη, παρα-
καλούμε φροντίστε εγκαίρως για την εγγραφή σας.

 • Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τις εγγραφές στα κλι-

νικά φροντιστήρια, σεμινάρια και ειδικά φροντιστή-
ρια είναι στην περίπτωση που ο δηλών/ούσα συμ-
μετοχή είναι Νοσηλευτής/τρια, να έχει τακτοποιήσει 
την εγγραφή του ως μέλος της ΕΝΕ και την ανανέω-
ση της μέχρι σήμερα. 

 • Ο γενικός κατάλογος με τα κλινικά φροντιστήρια 
που θα πραγματοποιηθούν ενημερώνεται διαρκώς 
μετά την έγκρισή τους από την επιστημονική επι-
τροπή του Συνεδρίου και μέχρι την οριστική δια-
μόρφωση του τελικού προγράμματος, γι’ αυτό σας 
παρακαλούμε να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα την ιστοσελίδα του Συνεδρίου ώστε να 
παραμένετε ενήμεροι για τις νέες προσθήκες και 
πληροφορίες.

Ακολουθεί ο τρέχων κατάλογος με τα κλινικά φροντι-
στήρια, σεμινάρια και ειδικά φροντιστήρια για τα οποία 
μπορείτε να δηλώσετε ήδη συμμετοχή ηλεκτρονικά. 



w w w . p a s y n o . g r 33Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  -  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  -  Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 6

Γραμματεία Συνεδρίου Τηλ. 2105244760, e-mail: info@enne2016.gr

τρΕχΩΝ κΑτΑλοΓοΣ κλιΝικΩΝ ΦροΝτιΣτηρι-
ΩΝ, ΣΕμιΝΑριΩΝ & ΕιΔικΩΝ ΦροΝτιΣτηριΩΝ 
μΕ ΠροΕΓΓρΑΦΕΣ

 ΧΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Ο εθισμός των εφήβων 
στο διαδίκτυο, καθώς και οι κίνδυνοι που αντιμετω-
πίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη 
χρήση του διαδικτύου
 ΧΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Η χρήση της νοημα-
τικής γλώσσας από τους νοσηλευτές – γέφυρα επι-
κοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας για τους κωφούς & 
βαρήκοους ασθενείς 
 ΧΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Βιωματικό εργαστήρι 
διαχείρισης του συνδρόμου Ηθικής Παρενόχλησης 
στο χώρο εργασίας «Mobbing»
 ΧΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Διοικητικές πρακτικές 
νοσηλευτών στο υπολογιστικό σύννεφο
 ΧΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Δημιουργία εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων για κλινικούς νοσηλευτές
 ΧΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Ακρίβεια Παλμικού 
Οξύμετρου και συνήθη σφάλματα στην καθημερινή 
κλινική πρακτική
 ΧΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Εκπαίδευση Περιεγχει-
ρητικών Νοσηλευτών για την αποφυγή Μυοσκελετι-
κών Παθήσεων
 ΧΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Τραχειοβρογχική 
αναρρόφηση: επικαιροποίηση γνώσεων
 ΧΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Rotation νοσηλευτικού 
προσωπικού (goal-oriented job rotation): εργαλείο 
διοίκησης και ευκαιρία αλλαγής κουλτούρας στα νο-
σοκομεία 
 ΧΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτό-
ματου Εξωτερικού Απινιδισμού
 ΧΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Κατευθυντήριες οδηγίες 
συγγραφής και παρουσίασης πτυχιακών και μετα-
πτυχιακών διπλωματικών εργασιών
 ΧΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Ειδικό Βιωματικό Εργαστήριο Μουσι-
κής Θεραπείας με Γκονγκ
 ΧΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Οξεοβασική Ισορροπία
 ΧΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Ψυχική Διαταραχή και Καθημερινότη-
τα (Βιωματικό με τεχνικές Δραματοθεραπείας)
 ΧΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Διαδικτυακή εκπαίδευ-
ση – συνεργατική μάθηση στη Νοσηλευτική

 ΧΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Σύνδρομο Αποφρακτι-
κής Άπνοιας Ύπνου (ΣΑΑΥ): η αναγνώρισή του και η 
σημασία της στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας (ΠΦΥ)
 ΧΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Ανταλλαγή–Σχέση–Επικοινωνία (Βιω-
ματικό:Αυτοσχεδιασμός-Εικαστικά)
 ΧΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Επεξεργασία πρωτογε-
νών ποσοτικών δεδομένων με τη βοήθεια λογισμι-
κού στατιστικής ανάλυσης
 ΧΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – 10+1 τρόποι για να ανα-
πτύξετε ή να βελτιώσετε τις ικανότητές σας ως Κριτές 
σε ένα Επιστημονικό Περιοδικό
 ΧΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Πώς να αναζητήσετε, 
αρχειοθετήσετε και διαχειριστείτε τη βιβλιογραφία 
σας με τον ευκολότερο, ταχύτερο και δωρεάν τρόπο.

εγγραφές στο συνέδριο

κατηγορία 
Εγγραφής

Έως 
17/04/2016

μετά τις 
17/04/2016

μέλη ΕΝΕ 120 € 180 €
μη μέλη 
ΕΝΕ / Άλλοι 
Επαγγελματί-
ες υγείας

180 € 200 €

Φοιτητές 
(1o πτυχίο) *
& Άνεργοι 
Νοσηλευτές

70 € 90 €

Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
 • Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
 • Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
 • Υλικό Συνεδρίου (τσάντα, μπλοκ, στυλό κ.λ.π.)
 • Προσφορά καφέ στα διαλείμματα του Συνεδρίου
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 • Εναρκτήρια Τελετή
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Το 9ο Πανελλήνιο και 8ο Πανευρωπαϊκό 
Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοση-
λευτικό Συνέδριο πραγματοποιείται στο 
Ξενοδοχείο Elite City Resort,
στην Καλαμάτα. 

ορΓΑΝΩΣη - ΓρΑμμΑτΕιΑ

ξενοδοχείο τιμή κατ’ άτομο σε 
τρίκλινο

τιμή κατ’ άτομο σε 
Δίκλινο

τιμή κατ’ άτομο σε 
μονόκλινο

Elite City Resort 220 € 300 € 440 €

Filoxenia Kalamata 220 € 300 € 440 €

Pharae Palace Hotel 180 € 250 € 370 €

Rex Hotel 170 € 220 € 340 €

Belvedere Hotel 170 € 220 € 340 €

Messinian Bay Hotel 160 € 200 € 300 €

Comfy boutique Hotel 160 € 200 € 300 €

Ostria Hotel 140 € 170 € 240 €

Galaxy Hotel 140 € 170 € 240 €

πληροφορίες πακέτων Διαμονής σε Ξενοδοχεία της Καλαμάτας

Οι παραπάνω αναφερόμε-
νες τιμές πακέτου είναι κατ’ 
άτομο και περιλαμβάνουν 
τρεις διανυκτερεύσεις 
(19,20,21/05/2016) 
και πρωινό
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Μετακίνηση με λεωφορείο στην Καλαμάτα

Τοπική Μετακίνηση στην Καλαμάτα τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του 9ου Πανελληνίου και 
8ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελμα-

τικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, η Ε.Ν.Ε. θα μισθώσει 
λεωφορεία από διάφορες πόλεις για την μετακίνηση 
των συμμετεχόντων από την πόλη διαμονής τους στην 
Καλαμάτα, στα ξενοδοχεία των πακέτων διαμονής, και 
την επιστροφή τους.

Οι πόλεις που θα είναι διαθέσιμα τα λεωφορεία εί-
ναι οι εξής: Αθήνα, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, 
Άρτα, Θεσσαλονίκη, ιωάννινα, κόρινθος, λα-
μία, λάρισα, Πάτρα, τρίπολη.

η πρόθεση μετακίνησης με λεωφορείο δηλώ-
νεται μέχρι τις 8 μαΐου 2016 στη Γραμματεία 
του Συνεδρίου, συμπληρώνοντας ειδική ηλεκτρο-
νική φόρμα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.
enne2016.gr ή επικοινωνόντας άμεσα με την Γραμμα-
τεία του Συνεδρίου στο τηλ. 2105244760.

Στο κόστος μετακίνησης περιλαμβάνεται η 
μετάβαση από κάθε πόλη στην καλαμάτα, στα 
ξενοδοχεία διαμονής και η επιστροφή. Το κό-
στος μετακίνησης από κάθε πόλη στην Καλαμάτα συμπε-
ριλαμβανομένης της επιστροφής, έχει ως εξής:

Τις ημέρες διεξαγωγής του Συνε-
δρίου θα υπάρχουν λεωφορεία 
που θα εκτελούν κυκλική 
διαδρομή από το Συνεδριακό 

ξενοδοχείο Elite City Resort 
ανά δύο ώρες περίπου προς 
τα επιλεγμένα ξενοδοχεία δι-
αμονής των συνέδρων, σύμ-

φωνα με πρόγραμμα το οποίο θα 
αναρτηθεί πριν τη διεξαγωγή του 
Συνεδρίου στην ιστοσελίδα του 
www.enne2016.gr.

 • Η μίσθωση των λεωφορείων για κάθε διαδρομή 
θα γίνει εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος απαιτούμενος 
αριθμός 30 επιβατών.

 • Η καταβολή του τιμήματος, θα γίνεται την στιγμή της 
επιβίβασης με μετρητά. Η διαδικασία αυτή προτιμά-
ται, γιατί σε περίπτωση που τελικά δε συμπληρωθεί 
ο αναγκαίος αριθμός επιβατών και το λεωφορείο 
δεν μισθωθεί, να μην υπάρχει δυσχέρεια επιστρο-
φής των χρημάτων με τραπεζικά εμβάσματα.

 • Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος 
αριθμός επιβατών για κάποια διαδρομή, οι συμμε-
τέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως.

 • Στο κόστος μετακίνησης περιλαμβάνεται η μετάβαση 
από κάθε πόλη στην Καλαμάτα, στα ξενοδοχεία δια-
μονής και η επιστροφή.

Πολη κόστος Πολη κόστος Πολη κόστος

Αθήνα 35 € Θεσσαλονίκη 110 € λάρισα 70 €

Αγρίνιο 45 € ιωάννινα 65 € Πάτρα 30 €

Αλεξανδρούπολη 150 € κόρινθος 25 € τρίπολη 15 €

Άρτα 55 € λαμία 50 €
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η παρουσίαση των Posters θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς 
την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτη-

σης των posters  στο συνεδριακό χώρο. Οι ανακοινώ-
σεις θα προβληθούν σε οθόνες fullHD. Η διαγώνιος των 
οθονών είναι 50’’.

Η δομή της παρουσίασης θα ακολουθεί τη δομή της 
περίληψης, δηλαδή:

Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσμα-
τα, Συμπεράσματα.

 
Σχεδιασμός e-poster
Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα 
PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία του e-poster.
Η παρουσίαση θα γίνει σε ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΦΑ-
ΝΕΙΑ.

 • Ο προσανατολισμός των σελίδων, πρέπει να είναι ορι-
ζόντιος (landscape).

 • Στην καρτέλα Σχεδίαση (Design), στην πρώτη επιλογή 
Διαμόρφωση σελίδας (Page Setup), αλλάξτε τις ιδι-
ότητες σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα (Πλάτος: 
90cm και ύψος: 50cm)

Οι οδηγίες είναι ενδεικτικές και αν έχετε σχεδιάσει το 
e-poster σας σε διαστάσεις ή αναλογίες (π.χ. 4:3) που να 
πλησιάζουν τα μεγέθη αυτά, τα γράμματα και τα σχέδιά 
σας θα είναι σίγουρα ευκρινή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φόντο και χρώματα 
όπως επιθυμείτε.

Παρακαλούμε να επιλέξετε ευδιάκριτους συνδυα-
σμούς. Για τις ενσωματωμένες εικόνες παρακαλούμε να 
χρησιμοποιήσετε format .jpeg ή .png σε ανάλυση 72 ή 
96 dpi σε οριζόντιο προσανατολισμό, ώστε να επιτευχθεί 

υψηλή ποιότητα εικόνας και μικρός όγκος του αρχείου. Οι 
γραμματοσειρές που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι μέρος 
του λειτουργικού συστήματος των MS Windows, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ορθή εμφάνιση των αρχείων. Μπορείτε να 
επιλέξετε ενδεικτικά ανάμεσα στις γραμματοσειρές Arial, 
Times New Roman, Tahoma, Trebuchet Ms, Calibri, Book 
Antiqua, Verdana, Palatino Linotype.
Τίτλος Διαφάνειας: Φροντίστε ο τίτλος της ανακοίνωσής 
σας να είναι σε γραμματοσειρά μεγαλύτερου μεγέθους 
από το υπόλοιπο κείμενο. Οποιοδήποτε μέγεθος γραμμα-
τοσειράς από 36 και άνω, είναι ικανοποιητικό. Στο πάνω 
μέρος της διαφάνειας αριστερά από τον τίτλο θα πρέπει να 
υπάρχει το λογότυπο της ΕΝΕ (θα το βρείτε στα υποδείγ-
ματα στο τέλος της παρούσας ανάρτησης).
Κυρίως κείμενο ή κείμενο σε πίνακες ή διαγράμ-
ματα: Tο μέγεθος της γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι 
18 και άνω (Προτεινόμενο μέγεθος γραμματοσειράς 28, 
ανάλογα με το σύνολο των πληροφοριών που θα ενσω-
ματώσετε). Μεγέθη μεγαλύτερα του 40 δεν προτείνονται.
Για τη λεζάντα εικόνων ή διαγραμμάτων μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε και μικρότερα μεγέθη, ανάλογα με το 
πόσο σημαντικό είναι το κείμενο για την κατανόηση της 
εικόνας ή του διαγράμματος.
Παρατηρήσεις και βιβλιογραφία: Για τις παρατηρήσεις 
και για τις βιβλιογραφικές αναφορές, προτείνεται γραμμα-
τοσειρά μεγέθους 18 έως 26.

Οι εργασίες δε θα πρέπει να αποστέλλονται σε «κλει-
δωμένη» μορφή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της 
κυκλικής παρουσίασης των e-posters από την οργανωτική 
επιτροπή του συνεδρίου.

Υποβολή e-poster
Εφόσον σας ανακοινωθεί ότι η εργασία σας έχει γίνει 
αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να 
αποστείλετε το e-poster σας ηλεκτρονικά (σε μορφή 
ppt ή pptx) μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
abstracts@enne2016.gr μέχρι τις 03/05/2016 αναγρά-
φοντας ως θέμα τον κωδικό που έχει λάβει η εργασία σας.
Συνίσταται η επισύναψη και αποστολή του e-poster σε 
μορφή αρχείου pdf μαζί με το αρχείο ppt/pptx ώστε να 
είναι δυνατός ο έλεγχος ορθότητας εμφάνισης του αρχεί-
ου ppt/pptx από την τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου 

Ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-Posters)
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Παρουσίαση e-poster
Ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της κάθε εργασί-
ας θα πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης 
των Posters σύμφωνα με τον προγραμματισμό της οργα-
νωτικής επιτροπής. Η ώρα και η ημέρα παρουσίασης θα 
γνωστοποιηθεί στους συγγραφείς αφού οριστικοποιηθεί 
το τελικό πρόγραμμα και δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 
Συνεδρίου.

Η διάρκεια της παρουσίασης του κάθε e poster θα 
είναι 10 λεπτά και σε αυτό το διάστημα η επιστημονική 
επιτροπή του συνεδρίου μπορεί να θέσει ερωτήματα και 
να σχολιάσει τα παρουσιαζόμενα θέματα.

Υποδείγματα e-poster
Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου θα βρείτε υποδείγματα για 
τα e-poster σε μορφή αρχείων ppt, τα οποία μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε βάσει των ανωτέρω οδηγιών.

η Καλαμάτα, πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας και λι-
μάνι της Νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας, είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου μετά τη Πάτρα. Εί-
ναι χτισμένη στους πρόποδες του όρους Καλάθι (παρυφή 
του Ταϋγέτου), στην καρδιά του Μεσσηνιακού Κόλπου και 
απέχει 239 χλμ από την Αθήνα και 215 χλμ από τη Πάτρα.

Πρωτοεμφανίζεται στην ιστορία ως Φαραί, αρχαία 
πόλη χτισμένη περίπου εκεί που βρίσκεται σήμερα το 
φράγκικο κάστρο της πόλης, από τον Όμηρο και τον Παυ-
σανία. Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών η κυριαρχία 
του κάστρου περνάει στα χέρια των Φράγκων και ξεκι-
νάει η οικονομική ακμή της πόλης. Από το 1410 ως το 
1715 μ.Χ. η κυριαρχία της Καλαμάτας περνάει σε Έλληνες 
και Σλάβους της Γιάννιτσας, σε Φράγκους, Οθωμανούς 
και Βενετούς μέχρι την οριστική κατάληψη της από τους 
Οθωμανούς Τούρκους. Η Καλαμάτα είναι πόλη σταθμός 
της Ελληνικής Επανάστασης καθώς στις 23 Μαρτίου του 
1821 στον ιερό ναό των Αγίων Αποστόλων, σύμβολο της 
πόλης, ευλογείται η επαναστατική σημαία και ξεκινάει η 
Επανάσταση του 1821 με πρωτεργάτες τους Κολοκοτρώ-
νη, Νικηταρά, Μαυρομιχάλη και Παπαφλέσσα.

Στα τέλη του 19ου αιώνα με τη κατασκευή του λιμανιού 
η Καλαμάτα, η ονομαζόμενη πλέον Μασσαλία του Μωριά, 
έρχεται σε επαφή με τη δύση και την κουλτούρα της και 
δημιουργείται η αστική τάξη που διαμορφώνει μια σημα-
ντική πολιτιστική βάση και κληρονομιά σηματοδοτώντας 
σημαντική ανάπτυξη και ακμή.

Στις μέρες μας η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη επισκε-
ψιμότητα εγχώριου τουρισμού καθώς συνδυάζει υπέροχα 
το βουνό με τη θάλασσα. Η Καλαμάτα είναι μια σύγχρονη 
πόλη, με αξιόλογη οικονομική, πνευματική και καλλιτεχνι-
κή δραστηριότητα και καλοδιατηρημένα νεοκλασικά, και 
χώρους πρασίνου. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εκτε-
ταμένες αναπλάσεις διαμορφώνοντας την εικόνα της πό-
λης. Έχουν κατασκευασθεί ποδηλατόδρομος, πλήρεις και 
σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, διαθέτει νέο, σύγ-
χρονο νοσοκομείο καθώς επίσης και διεθνές αεροδρόμιο.

Στην πόλη εδρεύει ΤΕΙ και Σχολές του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με εκατοντάδες φοιτητές να σπουδάζουν 
εκεί. Επίσης, η περιοχή διαθέτει σπουδαία αξιοθέατα 
όπως την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, το φράγκικο 
Κάστρο, το πάρκο σιδηροδρόμων, το Μπενάκειο Μουσείο 
Καλαμάτας, τη Δημοτική Πινακοθήκη και τη Πινακοθήκη 
Σύγχρονης Ελληνικής τέχνης και πολλά ακόμη μνημεία 
προς τέρψη και θαυμασμό.

Στην Καλαμάτα διοργανώνονται κάθε χρόνο σπου-
δαίες και υψηλής ποιότητας πολιτιστικές εκδηλώσεις με 
κορυφαία το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού προσελκύοντας 
επαγγελματίες, σπουδαστές, ερασιτέχνες και κοινό.

Η Καλαμάτα παραμένει πόλη καταγωγής επιφανών 
Ελλήνων της Τέχνης και των Γραμμάτων, όπως ο βραβευ-
μένος με Όσκαρ Σκηνογραφίας Βασίλης Φωτόπουλος, ο 
ηθοποιός και ερμηνευτής κλασικού τραγουδιού Γιώργος 
Μούτσιος, ο μουσικοσυνθέτης Yanni, o ερμηνευτής και 
στιχουργός Μιλτιάδης Πασχαλίδης, η λυρική ποιήτρια της 
γενιάς των νεορομαντικών Μαρία Πολυδούρη και ο διακε-
κριμένος φυσικός επιστήμονας Ιωάννης Ηλιόπουλος.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες

Ανακοινώσεις e-Posters

Προθεσμία Υποβολής
Τρίτη 3 Μαΐου

Η πόλη της Καλαμάτας
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Αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, που 
αφορούν την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας παρατηρούνται τα εξής:

Είναι γεγονός, ότι με την θέση σε ισχύ των διατάξεων του 
άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015 περιορίστηκαν οι δικαι-
ούχοι του ως άνω επιδόματος. Ειδικότερα, προβλέφθηκε 
η περικοπή του επιδόματος σε υπαλλήλους που τελούν σε 
άδειες συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρ-
κειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οι-
κογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας, ανατροφής παιδιού, 
καθώς και σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές 
κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιω-
τικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η 
οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισα-
γωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

Ευθύς αμέσως υπήρξε άμεση αντίδραση από την πλευρά 
της ΕΝΕ, προκειμένου να εκφρασθεί η έντονη δυσαρέσκεια 
του σώματος των νοσηλευτών για την περικοπή του επιδό-
ματος σε υπαλλήλους που τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.

Ενόψει, ενδεχομένως, της αποδοκιμασίας αυτής ο Υπουρ-
γός Υγείας θέλησε να «θεραπεύσει» το πρόβλημα δυνάμει 
της υπ’ αριθμ.πρωτ. 810/22-02-2016 εγκυκλίου, απευθυ-
νομένης προς τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερει-
ών. Με την ως άνω πρωτοφανή εγκύκλιο τους κάλεσε να 
«αναστείλουν» την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 18 
του Νόμου 4354/2015, ώστε να συνεχιστεί η καταβολή του 
επιδόματος στους δικαιούχους σύμφωνα με τις προϊσχύσα-
σες διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Νόμου 4024/2011.

Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθούν τα εξής. Σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Νόμου 4354/2015, 
«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. 
Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 25, 28, 29, 30 του ν. 
4024/2011, καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδο-
θείσες υπουργικές αποφάσεις (…)».  

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου 
4354/2015, «Η έναρξη ισχύος των άρθρων 7 έως 34 αρχί-
ζει από 1.1.2016, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επι-
μέρους διατάξεις του». 

Εκ τούτων έπεται, ότι από την 1η-01-2016 προβλέπεται 
δια Νόμου η οριστική κατάργηση του άρθρου 15 του Νόμου 

4024/2011, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκ-
δοθεισών υπουργικών αποφάσεων. 

Σημειωτέον, δε, ότι όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις των 
άρθρων 18, 34 και 35 του Νόμου 4354/2015 εντάσσονται 
στο Κεφάλαιο Β΄ του εν λόγω Νόμου, που τιτλοφορείται 
«Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

Κατά συνέπεια βρισκόμαστε μπροστά στο εντελώς παρά-
δοξο φαινόμενο να επιχειρεί ο Υπουργός Υγείας, μέσω εγκυ-
κλίου, να αναστείλει την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων 
και μάλιστα αρμοδιότητας άλλου Υπουργού ! 

Η μεθόδευση αυτή αποτελεί εν τοις πράγμασι μια ευθεία 
ανάμιξη της εκτελεστικής εξουσίας στο έργο της νομοθετι-
κής εξουσίας, αναιρώντας την θεμελιώδη αρχή της διάκρι-
σης των λειτουργιών, επί της οποίας εδράζεται η έννοια του 
κράτους δικαίου. 

Η πρακτική αυτή αποδεικνύει την απίστευτη προχειρότη-
τα, που καταλήγει σε θεσμικό ατόπημα, με την οποία επιχει-
ρείται η αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων.

Ευελπιστώντας ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί άμεσα και 
ως αρμόζει, αναμένουμε για τις επόμενες πρωτοβουλίες του 
Υπουργού Υγείας. 2

πεΡΙΚοπεσ επΙΔοΜαΤοσ επΙΚΙνΔυνΗσ
& ανθυγΙεΙνΗσ εΡγασΙασ υπαλλΗλων

που Τελουν σε θεσΜοθεΤΗΜενεσ αΔεΙεσ

αλαλούμ και παλινωδίες

0 Υπουργός Υγείας 
προσπαθεί να 
«θεραπεύσει»
τις αντιδράσεις
αναστέλλοντας 
με εγκύκλιο προς 
τις Υγειονομικές 
Περιφέρειες την
εφαρμογή του Νόμου
άλλου Υπουργείου.
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υπολογΙσΜοσ ΜΗνΙαΙων αποΔοΧων
ΔΗΜοσΙων υπαλλΗλων

επΙΔοΜα επΙΚΙνΔυνΗσ
& ανθυγΙεΙνΗσ εΡγασΙασ πΡοσωπΙΚου ν.π.Ι.Δ.

Των οΡγανΙσΜων ΤοπΙΚΗσ αυΤοΔΙοΙΚΗσΗσ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
2/53212/0022/15-07-2014 Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Καθο-
ρισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΦΕΚ Β΄ 2012), «1. 
Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής εργασίας για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εξής: 

α) Κατηγορία Α' σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ 
β) Κατηγορία Β' σε εβδομήντα (70) ευρώ 
γ) Κατηγορία Γ' σε τριάντα πέντε (35) ευρώ. 
2. Στην κατηγορία Α' περιλαμβάνονται οι κάτωθι 

ειδικότητες: 
Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και απο-

κομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορ-
ριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των 
μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και 
οι οδοκαθαριστές οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι εργάτες επε-

ξεργασίας λυμάτων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι 
εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι 
εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρ-
μάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι 
σφαγείς και εκ-δορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλε-
κτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί 
ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους 
άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων, οι χειριστές μηχανη-
μάτων έργου, οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι». 

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, οι 
νοσηλευτές που απασχολούνται σε ΝΠΙΔ των Ο.Τ.Α., 
είτε με σύμβαση ορισμένου, είτε με σύμβαση αορί-
στου χρόνου, δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα 
της κατηγορίας Α΄ (150,00 ευρώ) του άρθρου 15 του 
Νόμου 4024/2011. 

Κατά συνέπεια, και οι νοσηλευτές που απασχολού-
νται στο πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» μέσω κοι-
νωφελών επιχειρήσεων, ήτοι ΝΠΙΔ, των ΟΤΑ, δικαι-
ούνται να λαμβάνουν το επίμαχο επίδομα. Προς τούτο 
δέον όπως υποβληθεί σχετική αίτηση, με επίκληση της 
προαναφερθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 2

Αναφορικά με τον υπολογι-
σμό – προσδιορισμό του μηνι-
αίως καταβαλλόμενου μισθού 

των δημοσίων υπαλλήλων επισημαίνο-
νται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 14 του Νόμου 4354/2015, 

«1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του 
Μ.Κ. 1 της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σε 
επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ. Ο μη-
νιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. 
της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται 
με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμε-
νο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από 
τον πολλαπλασιασμό των 780 ευρώ με 
το συντελεστή 0,0551. Το προστιθέμε-

νο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησι-
έστερο ευρώ. 

2. Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 
των κατηγοριών Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε. 
προσδιορίζονται με βάση το ποσό των 
780 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τους 
παρακάτω συντελεστές, στρογγυλο-
ποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα 
ευρώ:

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
 Δ.Ε.  1,10 
 Τ.Ε.  1,33 
 Π.Ε.  1,40 
Ο μηνιαίος βασικός μισθός των 

λοιπών Μ.Κ. των ως άνω κατηγοριών 
διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέ-

σως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που 
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό 
του ποσού των 780 ευρώ με τους ως 
άνω συντελεστές και στη συνέχεια με 
το συντελεστή 0,0699 για τη Δ.Ε. κα-
τηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατηγορία 
και 0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία». 

Δια της υπαγωγής των πραγματικών 
περιστατικών στους παραπάνω σαφείς 
κανόνες δικαίου, έκαστος δημόσιος 
υπάλληλος, με βάση την κατηγορία και 
το μισθολογικό κλιμάκιο όπου ανήκει, 
δύναται να υπολογίσει επακριβώς το 
ποσό του μηνιαίου βασικού μισθού 
που δικαιούται. 2



40 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ ΥΣ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Η Σ    > >    τ ε ύ χ ο ς  3 7

Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 58 του Δημοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 

3528/2007), όπως ισχύει, 

1. Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου 
σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και 
προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχια-
κής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαι-
ούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν 
ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου 
που απομένει μετά το πέρας της άδειας 
είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της 
χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης 
η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο 
υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη 
δοκιμαστική υπηρεσία. 

2. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαί-
δευσης χορηγείται από τον αρμόδιο 
Υπουργό ή από τη διοίκηση του οικείου 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και 
μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρε-
σιακού συμβουλίου, το οποίο ελέγχει 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της 
παρ. 1 και συνεκτιμά τη συνάφεια της 
μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης με το αντικείμενο της 
υπηρεσίας του, την υπηρεσιακή επίδο-
ση και τις γνώσεις του υπαλλήλου. Ει-
δικά, προκειμένου περί εκπαιδευτικής 
άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ 
καλή γνώση της γλώσσας της χώρας 
στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο 
υπάλληλος. 

3. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτι-
κά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υπο-
τροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υπο-
τροφιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυμα 
ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή αλλο-
δαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για με-
τεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαί-
δευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο 
της υπηρεσίας του υπαλλήλου συνε-
κτιμάται για τη χορήγηση της άδειας. Η 
άρνηση χορήγησης της άδειας πρέπει 
να αιτιολογείται ειδικώς. 

4. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευ-
σης δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία. Σε 

περίπτωση φοίτησης σε προγράμματα 
ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών 
διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής, η άδεια υπη-
ρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να 
υπερβεί τα τρία (3) ή τα τέσσερα (4) 
χρόνια αντίστοιχα. Καθ' όλη τη διάρ-
κεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν 
μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα των 
πέντε (5) ετών. 

5. Ο υπάλληλος στον οποίο χορη-
γείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευ-
σης λαμβάνει τις αποδοχές του. Στους 
υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για 
μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκ-
παίδευση στο εσωτερικό παρέχονται 
αποδοχές αυξημένες κατά 20%. Αν 
η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκ-
παίδευση γίνεται εκτός της περιοχής 
του δήμου που εδρεύει η υπηρεσία 
του υπαλλήλου, μπορεί να ορίζεται 
προσαύξηση έως και 40% με από-
φαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. 
Σε περίπτωση τμηματικής χορήγησης 
της άδειας για μετεκπαίδευση ή μετα-
πτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό 
παρέχονται, για το χρονικό διάστημα 
της εκπαιδευτικής άδειας, αποδο-
χές αυξημένες κατά δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%). Αν η μετεκπαίδευση ή 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται σε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο βρί-
σκεται εκτός της περιοχής του Δήμου 
που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλή-
λου, μπορεί να ορίζεται προσαύξηση 
αποδοχών έως και τριάντα τοις εκατό 
(30%) με απόφαση του υπηρεσιακού 
συμβουλίου. Στους υπαλλήλους που 
χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτε-
ρικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες 
στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των απο-
δοχών μειώνεται κατά το μέρος που 
καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου 
είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίω-
ση που τυχόν χορηγείται στον υπάλλη-
λο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο 
υπάλληλος δικαιούται επίσης οδοιπο-
ρικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής. 

6. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευ-
σης μπορεί να ανακαλείται για εξαι-
ρετικούς λόγους που αφορούν στην 
υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται 
στην επίδοση του υπαλλήλου πριν από 
την πάροδο του χρόνου της λήξης της 
με πράξη του αρμόδιου για τη χορή-
γηση της οργάνου, η οποία εκδίδεται 
μετά από σύμφωνη και ειδικώς αιτι-
ολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού 
συμβουλίου. 

7. Μετά το τέλος της άδειας εκ-
παίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται 
να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νο-
μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για 
χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο 
του χρόνου της άδειας. Σε περίπτωση 
αθέτησης της υποχρέωσης του αυτής ο 
υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει 
τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο 
της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζε-
ται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας.

πΡοϋποθεσεΙσ ΚαΙ ΔΙαΔΙΚασΙα ΧοΡΗγΗσΗσ

έκπαιδευτική Άδεια

Η χορήγηση της 
εκπαιδευτικής 
άδειας εναπόκειται 
στην διακριτική 
ευχέρεια της 
διοίκησης, η οποία 
οφείλει, ωστόσο, να 
αιτιολογεί επαρκώς 
κάθε πράξη 
απόρριψης σχετικών 
αιτήσεων.
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8. Με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης καθορίζονται οι υπο-
χρεώσεις των υπαλλήλων κατά τη 
διάρκεια της άδειας του παρόντος άρ-
θρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια». 

Βέβαια, με την περ. 11 της υπο-
παραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώ-
του του Ν.4093/2012, ΦΕΚ Α 
222/12.11.2012,ορίζεται ότι: «Από 
1.1.2013 καταργείται η προβλεπόμενη 
από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 58 του  ν. 3528/2007 (Α` 26) 
προσαύξηση αποδοχών σε όσους χο-
ρηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευ-
σης στο εσωτερικό. Στους υπαλλήλους 
που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευ-
ση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο 
εξωτερικό, για τον υπολογισμό της 
προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο 
ο βασικός μισθός».

Από τις παραπάνω διατάξεις ρυθ-
μίζεται κάθε ζήτημα που άπτεται των 
προϋποθέσεων και της διαδικασίας 
χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών. Το-
νίζεται, ότι η χορήγηση της συγκεκρι-
μένης μορφής άδειας εναπόκειται στην 
διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η 
οποία οφείλει, ωστόσο, να αιτιολογεί 
επαρκώς κάθε πράξη απόρριψης σχετι-
κών αιτήσεων. Η μοναδική περίπτωση 
υποχρεωτικής χορήγησης εκπαιδευτι-
κής άδειας είναι όταν ο υπάλληλος είναι 
υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών.

Ενόψει της διακριτικής ευχέρειας 
της διοίκησης, ουδείς νομικός περιορι-
σμός υφίσταται όσον αφορά την απόρ-
ριψη επαναλαμβανόμενων αιτήσεων 
χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, με 
την προϋπόθεση οι πράξεις απόρριψης 
να φέρουν αιτιολογία.

Σημειώνεται, τέλος, ότι είναι εφικτή 
και η τμηματική χορήγηση εκπαιδευτικής 
άδειας, ήτοι η χορήγηση της εν λόγω 
άδειας μόνον κατά τις ημέρες εκείνες, 
που είναι απαραίτητη η φυσική παρου-
σία του υπαλλήλου – σπουδαστή στον 
χώρο φοίτησης – διδασκαλίας. Με τον 
τρόπο αυτό, που ακολουθείται ευρέως 
από πολλές υπηρεσίες, και ο υπάλληλος 
έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί 
το οικείο πρόγραμμα σπουδών και η 
υπηρεσία δεν στερείται ολοκληρωτικά 
της προσφερόμενης εργασίας του. 2

π.ε.Δ.υ. - νυΧΤεΡΙνΗ ΒαΡΔΙα 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1§2 του Νόμου 4238/2014, 
«Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστάται Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δί-
κτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) που λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Πε-

ριφερειών (Δ.Υ.Πε.) της Χώρας». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2§1 του 
ιδίου ως άνω Νόμου, «Τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσι-
ών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν τις δημόσιες δομές 
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.». 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 3§8 του εν λόγω Νόμου, «Οι δομές του Π.Ε.Δ.Υ. 
δύναται να λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα. Με 
αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζονται οι ημέρες, το 
ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η αναγκαιότητα διενέργειας εφημεριών, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση των σχετικών υπουργι-
κών αποφάσεων οι ως άνω δομές εξακολουθούν να λειτουργούν με το υφιστά-
μενο καθεστώς και τα Κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία αυτών δύναται 
να συμπεριλαμβάνονται στα μηνιαία προγράμματα εφημεριών των νοσοκομείων, 
των οποίων αποτελούσαν, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, αποκεντρωμένες 
μονάδες».

Ενόψει των ανωτέρω και δοθέντος ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εισέτι εκδοθεί 
οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις, η λειτουργία των δομών του Π.Ε.Δ.Υ. 
εξακολουθεί να διέπεται από το υφιστάμενο καθεστώς.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να αποφανθεί κάποιος περί της υποχρε-
ωτικής ή μη παρουσίας ιατρού κατά τη νυχτερινή βάρδια θα πρέπει να 
ανατρέξει στον κανονισμό λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής που πα-
ρέχει ΠΦΥ.  2
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αΞΙωσΗ ΚαΤαΒολΗσ επΙΔοΜαΤοσ 
θεσΗσ ευθυνΗσ

η μέχρι σήμερα διαμορφωθείσα νομολογία των δικα-
στηρίων, που ερμηνεύει τις σχετικές με το επίδομα θέσης 

νομοθετικές διατάξεις, εξαρτά πλέον την καταβολή του συγκε-
κριμένου επιδόματος από την εν τοις πράγμασι άσκηση καθη-
κόντων προϊσταμένου από ορισμένο υπάλληλο, ανεξαρτήτως 
του αν ο συγκεκριμένος υπάλληλος προήχθη σε προϊστάμενο 
κατόπιν τυπικής κρίσεως από το αρμόδιο όργανο (υπηρεσιακό 
συμβούλιο) ή αν απλώς του ανατέθηκαν τα καθήκοντα προϊ-
σταμένου με διοικητική πράξη.

Εάν δεν υπάρχει ρητή διοικητική πράξη περί της ανάθε-
σης των καθηκόντων προϊσταμένου σε ορισμένο υπάλληλο, 
η πραγματική άσκηση των καθηκόντων αυτών θα πρέπει να 
αποδεικνύεται με κάποιον άλλο τρόπο, όπως για παράδειγμα 
από το πρόγραμμα εργασίας, ή από την υπογραφή εγγράφων 
με την ιδιότητα του προϊσταμένου.

Σε κάθε περίπτωση, η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκό-
ντων προϊσταμένου γεννά αυτομάτως αξίωση του υπαλλήλου 
για την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος θέσεως. 2 

Είναι γεγονός, ότι η λειτουργία των δημό-
σιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και δη της Νο-
σηλευτικής Υπηρεσίας αυτών έχει υιοθετήσει και 

εφαρμόζει επί σειρά ετών τον θεσμό του εφημερεύοντος 
νοσηλευτή.

Επί του ως άνω θεσμού η ΕΝΕ ανέκαθεν υποστήρι-
ζε, ότι ελλείψει σαφούς κανονιστικού πλαισίου, που να 
προσδιορίζει επακριβώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιό-
τητες του εφημερεύοντος νοσηλευτή, το έργο του τε-
λευταίου δεν μπορεί παρά να είναι αμιγώς νοσηλευτικό, 
συνδεόμενο αποκλειστικά με τα επαγγελματικά – υπηρε-
σιακά καθήκοντα των νοσηλευτών και την εν γένει εύ-
ρυθμη λειτουργία της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας. 

Πέραν τούτων είναι σαφές και αυτονόητο, ότι την 
ευθύνη ή άλλως την αρμοδιότητα για τον ορισμό των 
εφημερευόντων νοσηλευτών φέρουν αποκλειστικώς 
οι προϊστάμενοι της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας. 
Κατά την άσκηση της ως άνω αρμοδιότητάς τους ουδε-
μία υποχρέωση έχουν όπως καλέσουν σε προηγούμενη 
ακρόαση ή ενημερώσουν σχετικώς με τις προθέσεις τούς 
υφισταμένους νοσηλευτές ή όπως διαπραγματευτούν 

ή θέσουν σε διαβούλευση το ζήτημα της επιλογής των 
προσώπων εκείνων, που θα ορίσουν ως εφημερεύοντες 
νοσηλευτές. 

Οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, πέραν 
του ότι δεν ευρίσκει έρεισμα επί της κείμενης νομοθε-
σίας, καταλύει επί της ουσίας την ιεραρχική δομή της ελ-
ληνικής δημόσιας διοίκησης και την σχέση προϊσταμένου 
– υφισταμένου, η οποία αποτυπώνεται στις ρυθμίσεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, «Ο υπάλληλος 
οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων 
του». 

Συμπερασματικά, η προϊσταμένη αρχή εκάστης νο-
σηλευτικής υπηρεσίας δύναται κατά δική της διακριτική 
ευχέρεια και αποφασιστική αρμοδιότητα να επιλέγει τους 
υπαλλήλους που θα ορίσει ως εφημερεύοντες νοσηλευ-
τές, χωρίς να υποχρεούται να τους ενημερώσει ή να τους 
ρωτήσει προηγουμένως αν συμφωνούν με την επιλογή 
τους. Αρκεί η εις αυτούς κοινοποίηση της ειλημμένης 
απόφασης περί του ορισμού τους.  2

ο εΦΗΜεΡευων νοσΗλευΤΗσ
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Είναι γεγονός, ότι η Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος είχε 

ξεκινήσει το 2014 μια αγωνιώ-

δη προσπάθεια εμπέδωσης της πλέον 

ορθής ερμηνευτικής προσέγγισης των 

διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 

2946/2001, ώστε να επιτραπούν οι 

αποσπάσεις συζύγων ενστόλων ακόμη 

και προ της παρόδου της διετούς δο-

κιμαστικής περιόδου, κατά παράκαμψη 

της γενικής απαγόρευσης του άρθρου 

68§9 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-

κα. 

Η ΕΝΕ, παρεμβαίνοντας εγγράφως 

σε κάθε περίπτωση απαγόρευσης των 

εν λόγω αποσπάσεων με το πρόσχημα 

της δοκιμότητας, είχε επανειλημμένως 

τονίσει, ότι οι επίμαχες διατάξεις του 

άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001 εί-

ναι αφενός ειδικές, αφετέρου εκτελε-

στικές της συνταγματικής επιταγής περί 

της ανάγκης προστασίας του θεσμού 

του γάμου και της οικογένειας. Ως εκ 

της φύσεώς τους αυτής υπερισχύουν 

των γενικών διατάξεων του Δημοσιο-

ϋπαλληλικού Κώδικα. 

Ενόψει της διαρκούς και επίμονης 

άρνησης των αρμοδίων διοικητικών 

οργάνων να δεχθούν την ως άνω 

ερμηνευτική εκδοχή, η ΕΝΕ συνέταξε 

σχετικό υπόμνημα προς την Διεύθυνση 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Υπουργείου Εσωτερικών, παρουσιάζο-

ντας με τον πλέον πειστικό και τεκμηρι-

ωμένο τρόπο τις θέσεις της. 

Η απόλυτη δικαίωση των θέ-

σεων της ΕΝΕ προήλθε από 

το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ 

Φ.42/4969/20002/12-10-2010 

έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου αναφέ-

ρεται χαρακτηριστικά, ότι «με τις ανω-

τέρω διατάξεις (εννοείται αυτές του 

άρθρου 21 του Ν.2946/2001) εισά-

γεται εξαίρεση ως προς την απόσπαση 

υπαλλήλων από τις διατάξεις του Υ.Κ., 

ή τυχόν άλλες διατάξεις, δεδομένου 

ότι σε συνδυασμό προς την επιταγή 

του άρθρου 21 του Συντάγματος οι δι-

ατάξεις αυτές είναι προστατευτικές για 

την οικογένεια και ως εκ τούτου θεω-

ρούνται ειδικές και επομένως κατισχύ-

ουν, κατά την άποψη της υπηρεσίας 

μας, των διατάξεων της παρ. 9 του άρ-

θρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 

3528/2007) που απαγορεύουν την 

απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλ-

θει διετία από το διορισμό του.

Κατά συνέπεια, οι αποσπάσεις 

υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, βάσει 

του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 

και της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 

287/1976, δεν εμπίπτουν στους πε-

ριορισμούς της παρ. 9 του άρθρου 68 

του ν. 3528/2007 και μπορούν να δι-

ενεργούνται». 

Η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί 

πράγματι δικαίωση της πολύμηνης 

προσπάθειας του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της ΕΝΕ, που υποστήριξε με 

υπευθυνότητα και σταθερότητα την 

παραπάνω ερμηνευτική εκδοχή των 

συγκεκριμένων νομοθετικών διατά-

ξεων. 

Η ΕΝΕ, ευρισκόμενη πάντα στο 

πλευρό των νοσηλευτών, θα φρο-

ντίσει για την ενημέρωση όλων των 

αρμοδίων φορέων επί του ζητήματος 

των αποσπάσεων συζύγων ενστόλων, 

ευελπιστώντας για την από μέρους 

τους ορθή πλέον ερμηνεία και εφαρ-

μογή των διατάξεων του άρθρου 21 

του Νόμου 2946/2001. 

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι κατ’ 

αναλογία θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι 

η ίδια ερμηνευτική προσέγγιση αρμό-

ζει και στις πλέον πρόσφατες διατάξεις 

του άρθρου 54 παρ. 4 του Νόμου 

4223/2013, που επιτρέπουν την 
κατά προτεραιότητα απόσπαση με 
σκοπό τη συνυπηρέτηση με ένστο-
λο.

Προς αυτή την κατεύθυνση η ΕΝΕ 

ήδη επιδιώκει την έκδοση σχετικής ερ-

μηνευτικής εγκυκλίου. 2

αποσπασεΙσ γΙα συνυπΗΡεΤΗσΗ 
ΚαΤα ΤΗν πεΡΙοΔο ΔοΚΙΜοΤΗΤασ
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 
της υπ’ αριθμ. οικ.2/16519/0022 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012) περί του καθο-

ρισμού του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-
σίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/27-10-2011), «Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται 
με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προ-
σφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση 
στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την 
καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα 
οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, 
συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας 
έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογε-
νειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), 
σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ` 
έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσο-
κομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλι-
νικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές 

κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία 
αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, 
εξιτήριο κ.λπ.). 

Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ-
δίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η 
οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση».

Όπως σαφώς προκύπτει από το περιεχόμενο της παρα-
πάνω υπουργικής απόφασης, το επίδομα επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται κατά την διάρκεια 
της άδειας μητρότητας, προ και μετά τον τοκετό, όπως 
επίσης και κατά την διάρκεια της χορήγησης διευκο-
λύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώ-
σεις, όπως η άδεια ανατροφής.

Αντιστρόφως, σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας πέραν 
των έξι (6) ημερών η καταβολή του επιδόματος περικόπτε-
ται. Η περικοπή αυτή δεν είναι σε ποσοστό του ύψους του 
επιδόματος αλλά καθολική. 2

επΙΔοΜα ανθυγΙεΙνΗσ εΡγασΙασ
ΚαΤα ΤΗν αΔεΙα λοΧεΙασ & ΜΗΤΡοΤΗΤασ
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η Ε.Ν.Ε. έχει επισημάνει, 
επ’ευκαιρία πλήθους περιπτώ-
σεων, την αναγκαιότητα ισότι-

μης συμμετοχής στο κυκλικό ωράριο 
όλων των συναδέλφων νοσηλευτών. 
Ο απόλυτος σεβασμός και η απαρέγκλι-
τη τήρηση του κυκλικού ωραρίου και 
η υπαγωγή σε αυτό όλων νοσηλευτών 
αποτελεί την μοναδική ίσως εγγύηση 
για την διασφάλιση της εργασιακής ει-
ρήνης στους χώρους των νοσοκομεί-
ων και των κέντρων υγείας. 

Ωστόσο, η ΕΝΕ υποστηρίζει, ότι 
υπάρχουν περιπτώσεις, όπου λόγω 
της ιδιαζούσης φύσεώς τους θα ήταν 
επιτρεπτές και εργασιακά ανεκτές ορι-
σμένες αποκλίσεις. Ειδικότερα, θα 
μπορούσαν να εξαιρεθούν του κυκλι-
κού ωραρίου εργαζόμενοι με αρμοδί-
ως διαπιστωμένη πάθηση – νόσημα, 
κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της οι-
κείας Υγειονομικής Επιτροπής, ή υπάλ-
ληλοι τους οποίους βαρύνουν ειδικές 
και εξαιρετικής σημασίας οικογενεια-
κές ανάγκες. Ειδικώς επί οικογενεια-

κών αναγκών θεμελιώδεις αναδεικνύ-
ονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του 
Συντάγματος.

Οι ως άνω αποκλίσεις είναι απόλυ-
τα θεμιτές, έστω και αν δεν προβλέπο-
νται ρητώς από συγκεκριμένη διάταξη, 
στηρίζονται, δε, στην αρχή της κοινω-
νικής αλληλεγγύης, ως κατευθυντήρι-
ας αρχής κατοχυρωμένης στο άρθρο 
1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 
Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των 
ανωτέρω λόγων πραγματοποιείται από 
τον οικείο προϊστάμενο, που φέρει και 
την αρμοδιότητα για την λήψη της σχε-
τικής απόφασης, η οποία θα πρέπει να 
είναι πλήρως αιτιολογημένη. Με άλλα 
λόγια, δεν υπάρχει σαφής διάταξη που 
να εξαιρεί ρητώς από το κυκλικό ωρά-
ριο νοσηλεύτρια – διαζευγμένη μητέ-
ρα δύο τέκνων με πρόβλημα υγείας. 

Καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγη-
ση των παραπάνω περιπτώσεων παί-
ζουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. 

Η συναίνεση των λοιπών απασχο-
λουμένων για την εξαίρεση τινός συ-

ναδέλφου τους από το κυκλικό ωράριο 
οπωσδήποτε διευκολύνει την λήψη της 
σχετικής απόφασης.

Ομοίως δύνανται να εξαιρούνται 
του κυκλικού ωραρίου οι κατέχοντες 
θέση προϊσταμένου, ένεκα της κατά 
τεκμήριο υποχρεωτικής τους παρου-
σίας στην υπηρεσία κατά την πρωινή 
βάρδια. 

Κάθε άλλη περίπτωση εξαίρεσης 
νοσηλευτών από το κυκλικό ωράριο, 
χωρίς να συντρέχουν ειδικοί προς τού-
το λόγοι, συνιστά ευθεία παραβίαση 
της συνταγματικής αρχής της ισότητας 
και της ειδικότερης αρχής της ίσης με-
ταχείρισης των εργαζομένων. 

Συμπερασματικά, εκ της κείμενης 
νομοθεσίας δεν προβλέπονται πε-
ριπτώσεις ρητής απαλλαγής από το 
κυκλικό ωράριο, ενώ το συγκεκριμέ-
νο ζήτημα προσεγγίζεται ή πρέπει να 
προσεγγίζεται με βάση γενικές αρχές 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, κα-
τόπιν συνεκτίμησης των τρεχουσών 
υπηρεσιακών αναγκών.   2

εΞαΙΡεσεΙσ απο Το ΚυΚλΙΚο ωΡαΡΙο
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